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 כללי .6

 .למכרז שבנדוןמחיר מבקשת לקבל הצעות  משטרת ישראל .1.1

ויש  מהמכרזמהווים חלק בלתי נפרד זה,  המצורפים למכרזוהנספחים כל המסמכים  .1.2

 ]להלן: "מסמכי המכרז"[. לראותם כמשלימים זה את זה

 בכל מקום בו ננקטה במכרז זה לשון זכר, הכוונה היא גם ללשון נקבה. .1.3

  82-5424191 פקסדיאנה זערור תהא באמצעות רפ"ק המכרז  כתיצירת הקשר עם עור .1.4

 דוא"לה וניתן לוודא הגעת הפקס א. dianaz@police.gov.ilאו בדוא"ל 

 .80-9124326 בטלפון

משטרת ישראל שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המועדים ולוחות הזמנים הקבועים  .1.5

 במכרז זה.

 תיאור תמציתי של השירות המבוקש .1.6

תואר  ,משטרת ישראל מעוניינת להתקשר עם מוסד אקדמי ללימודי תואר ראשון .1.6.1

ועית להקניית ידע וערכים ופיתוח מיומנות מקצלימודי מכינה ואנגלית, , שני

 .הדרושה לביצוע תפקידי משטרה עפ"י תחומי עיסוק

  לימודי תואר ראשון .1.6.2

כחלק , ישולבו לימודי תואר ראשון אקדמיים יניםצבמסגרת קורס ק .1.6.2.1

  .לקצונההצוערים  מהסמכת

 תוכניתלימודי התואר הראשון במסגרת קורס הקצינים, יתבססו על  .1.6.2.2

ישימות התואר קביעת ל םכלליהפ"י ע אתכנית הלימודים תה מקבילה.

כל עוד מדובר בתכנית לימודים , מזכהלשכר בהתאם לתחום הלימודים ה

 בפרק ד'. 6.3 כמפורט בסעיףשאושרה למוסד האקדמי ע"י המל"ג, 

 את תחומי הלימוד הבאים: שיטור , בין היתר,הלימודים תכלול תוכנית .1.6.2.3

המדינה וניהול, כמפורט ואכיפת חוק, קרימינולוגיה, משפטים, מדעי 

 רק ד' נספח א'.בפ

לימודי , יתאפשרו של המוסד האקדמי לימודי התואר הראשוןבמסגרת  .1.6.2.4

אנגלית החל מרמה טרום בסיסית, אשר תיקבע עפ"י מבחן  ימודי, למכינה

 ./אמי"ראמי"רם

במוסד לימודי התואר הראשון עבור צוערי קורס הקצינים, יתקיימו  .1.6.2.5

  .מוגדרותלגבי אוכלוסיות  , בכפוף לאישור המל"גהאקדמי

במוסד האקדמי  קיימות תוכניותישולבו אנשי משטרה בבמידת הצורך  .1.6.2.6

 , הפתוחות לקהל הרחב.בחוגים השוניםללימודי תואר ראשון 

 שני לימודי תואר .1.6.3

חניכי קורס קציני פיקוד ומטה )פו"מ( בעלי תואר ראשון, נדרשים  .1.6.3.1

שייקבע עבור משטרת ישראל, כחלק  מקבילללימודי תואר שני במסלול 
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דוגמה כהכשרתם כמפקדים בכירים בארגון )רשימת הקורסים  תוכניתמ

 . (הלימודים מצויינת בפרק ה' נספח א' תוכניתל

ישימות התואר לשכר קביעת ל םכלליפ"י הע אתכנית הלימודים תה  .1.6.3.2

כל עוד מדובר בתכנית לימודים המזכה, בהתאם לתחום הלימודים 

במקרים מסויימים ועפ"י צרכי . שאושרה למוסד האקדמי ע"י המל"ג

חניכי קורס פו"מ, משטרת ישראל, ישולבו אנשי משטרה אשר אינם 

, ללימודי תואר שני בחוגים השוניםבמוסד האקדמי קיימות  תוכניותב

 .  הפתוחות לקהל הרחב

 

  קבלת מסמכי המכרזאופן  .2

 כרוכה בתשלום דמי השתתפות. אינהההשתתפות במכרז  .2.1

מאתר האינטרנט של משטרת ישראל בכתובת להוריד  את מסמכי המכרז ניתן .2.2

www.police.gov.il   מכרזים"תחת הקישור". 

כמו כן, ניתן לקבל את מסמכי המכרז במשרדי מחלקת הרכישות והמכירות, הממוקמת  .2.3

 רמלה. 41המלאכה  במטה הארצי ברמלה, ברח' בעלי 1בקומה 

אשר מעוניין להשתתף במכרז, מתבקש להעביר לעורך המכרז בדוא"ל את מספר ספק  .2.4

, שם איש קשר, /ח.פ.(עוסק מורשהזיהוי ) המכרז, שם החברה/המציע, כתובת, מספר

קבלת עדכוני מכרז )ככל למספר טלפון, מספר פקס וכתובת דוא"ל, לצורך רישום פרטיו ו

  שיהיו(.

הנו הנוסח שיימסר למשתתפים של מסמכי המכרז למען הסר ספק, הנוסח הקובע  .2.5

או ו/כולל שינויים ה) והמכירות או הנוסח שהורד מאתר האינטרנט במחלקת הרכישות

 . כפי שיפורסמו, ככל שיפורסמו( עדכונים

 

  תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז .2

 גבוהה בהתאם לחוק המועצה להשכלה גבוהה, הינו מוסד אקדמי מוכר להשכלההמציע  .3.1

 . ומקיים לימודי מכינה מוסמך להעניק תואר ראשון ושני, אשר 1950 –התשי"ח 

שני, מרוכזת ללימודי תואר ראשון ו/או  תוכניתלמציע ניסיון קודם בפיתוח ויישום  .3.2

השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז  5אחד לפחות, במהלך  /מוסדלגוף

  .זה

מאת בנק  לטובת משטרת ישראל ת בנקאית אוטונומית ובלתי מותניתצירוף ערבו .3.3

שברשותה רישיון לעסוק בביטוח עפ"י חוק הפיקוח בישראל או ערבות מאת חברת ביטוח 

 ,ע"י משרד האוצר לעניין זה , המאושרת1901-על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א

אשר תהא בתוקף  ₪ ///,//6ך ס על לקיום תנאי המכרז , ושלו בלבד,של המציעכבטוחה 

  .]להלן: "ערבות הצעה"[ 25.6.2810יום לועד  לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת ההצעות
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  ,מוסד להשכלה גבוהה אשר המדינה משתתפת בתקציבו, רשאי לעניין סעיף זה

להמציא לטובת השתתפותו במכרז זה, הוראת קיזוז, אשר תחליף את ערבות ההצעה 

בהתאם להוראת תכ"ם  6כנספח ג'כאמור בסעיף זה, עפ"י הנוסח המצורף ומסומן 

 ₪( //6,///). סכום הוראת הקיזוז הנו זהה לשיעור ערבות ההצעה 7.7.6.2ט' מספר 

 .21.1.2/61ובתוקף עד ליום 

 תגרום לפסילת  מקורית ובהתאם לדרישות סעיף זה0הוראת קיזוז ערבות אי צירוף

 הצעה.ה

 

 עפ"י המכרז השירותים למתןתנאים נוספים  .4

 1976-תשל"והקיומם של כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  .4.1

 ולרבות האישורים הבאים:

עדר הרשעות בעברות לפי חוק עובדים זרים, יע"י עורך דין בדבר התצהיר מאומת  .4.1.1

בנוסח המצורף והמסומן , 1907-ולפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז 1991-תשנ"א

 .'הכנספח 

המציע מנהל פנקסי כי אישור פקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס, המעיד  .4.1.2

או  1975-חשבונות עפ"י פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו

שהוא פטור מלנהלם ושהוא נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו וכן מדווח 

 למנהל מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.

קת עובדים עם מוגבלות בהתאם לחוק תצהיר המאומת על ידי עורך דין בדבר העס .4.1.3

ולחוק שוויון  2816-והוראת שעה(, התשע"ו 18עסקאות גופים ציבוריים )תיקון מס' 

 .'ובנוסח המצורף והמסומן כנספח , 1990-זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח

הזוכה יציג נסח חברה/שותפות עדכני )הניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות  .4.2

 .התאגידים(

 המציעיםי להחליט כי הוצאת אישורים תקפים תתבצע ע" משטרת ישראל תהא רשאית .4.3

באופן ממוחשב מאתר האינטרנט של רשות המיסים או באופן מקוון באמצעות מערכות 

המחוברים למערכות אלה או ע"י עורך המכרז  מציעיםהמידע של רשות המיסים לגבי 

 באופן ממוחשב מאתר האינטרנט.

 ביטחוניים אישורים .4.4

עפ"י מכרז זה הוא קבלת אישורים ביטחוניים מגורמי תחילת ההתקשרות תנאי ל .4.4.1

הזוכה מתחייב לדאוג . סודיות הנדרשתההמוסמכים לכך ברמת  משטרת ישראל

מצויד באישור  איהלמתן השירותים נשוא המכרז, לכך שכל מי שיועסק מטעמו 

 . בכתבוכאמור מראש 

, רשימה )מזמין השירות( משטרת ישראלנציג כה לאישור, יעביר הזוהלשם קבלת  .4.4.2

במתן עובדים ו/או הגופים שיהיו קשורים מטעמו השל ומספר תעודת הזהות שמית 

 השירותים במסגרת מכרז זה ויעדכן את הרשימה בכל עת בה יחולו שינויים.
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את הסכמת העובדים ו/או הגופים להעביר לנציג משטרת ישראל הזוכה מתחייב  .4.4.3

 בכתב לעריכת בדיקת בטחון שדה ולעיון במרשם הפלילי. ההסכמה תינתן 

 . בנוסח המצורף והמסומן כנספח י'גבי טופס הצהרה על שמירת סודיות, -על

למען הסר ספק, מודגש כי משטרת ישראל תהא רשאית, מטעמים ביטחוניים ו/או  .4.4.4

הו למתן השירותים במסגרת מכרז סקת עובד כלשפליליים בלבד, למנוע מהזוכה הע

 .זה

 

 לוחות זמנים למכרז .1

 

 

 

שינוי ו0או דחיית מועד להבלעדי  המשטרת ישראל שומרת לעצמה את שיקול דעת .5.1

כלשהו מהמועדים האמורים ולמי מהמציעים לא תעמוד כל טענה ו0או דרישה בקשר 

 לשינוי ו0או הדחייה כאמור.

  שאלות והבהרות .5.2

 יופנו בכתב בלבד לעורך המכרז., המכרז למסמכישאלות הבהרה הנוגעות  .5.2.1

סתירה ו/או  סבר המציע כי יש פגם ו/או ליקוי ו/או אי בהירות ו/או חסר, ו/או .5.2.2

, או המכרז ואל מול כל דין, תקנה צו וכו' במסמכי שגיאה ו/או אי התאמה וכו'

כלשהו בקשר עם  שהו בקשר למובן המדויק של סעיף או פרטכלספק  שיתגלה

ככל  להודיע על כך בכתב לעורך המכרזחובה עליו , המכרז וההתקשרות מכוחו

לא עשה כן,  .ה ובקשות לשינוייםלהפניית שאלות הבהרהאחרון  המועדהניתן לפני 

ייחשב הדבר כוויתור על כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו או עלולים להיגרם למציע 

כתוצאה מכך והוא לא יהא רשאי לתובעם או לדרוש שיפוי בגינם ממשטרת 

 ישראל, בין אם זכה במכרז ובין אם לאו.

מספר הסעיף , המסמך הרלוונטי, מספר המכרזהפניה תכלול את שם המכרז,  .5.2.3

 פר, פרטי השואל, מס/ההבהרההשאלה רוטיאליו מתייחסת השאלה, פבמסמך 

 . וא"לפקס וכתובת ד פרטלפון, מס

 במבנה הבא: בקובץ אקסלשאלות המציעים תוגשנה באמצעות דוא"ל  .5.2.4

 מספר עמוד מספר מסמך מס"ד
 מספר סעיף

 0פרק
 שאלה

          

          

 . המצויין בטבלה לעילמועד הלאחר  הבהרה/בקשות לא יתקבלו שאלות .5.2.5

יפורסמו באתר האינטרנט של משטרת ישראל ושל לבקשות ההבהרה התשובות  .5.2.6

 מנהל הרכש הממשלתי ויש לראותם כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

 שעה תאריך נושא

 //:61  61.2.2/61  המועד האחרון להפניית שאלות הבהרה ובקשות לשינויים 

 //:61  21.2.2/61  המועד האחרון להגשת הצעות
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הקובעים וההבהרות ועדכונים בכתב הנם למען הסר ספק, מובהר ומודגש כי תנאי המכרז  .5.3

 מענה בע"פ כדי לשנות ו/או להוסיף עליהם.ואין במתן הבלעדיים 

משטרת ישראל רשאית לעשות שינויים ו/או תיקונים ו/או עדכונים במסמכי המכרז טרם  .5.4

 המועד להגשת הצעות והם מחייבים כל מציע ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

ה, באחריות המציע להתעדכן באופן שוטף אחר הודעות משטרת ישראל, ככל שיהיו כאל .5.5

באמצעות הקישור  www.police.gov.ilהאינטרנט של משטרת ישראל בכתובת באתר 

 למכרז זה.
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 פרק ב'
 
 

 ההליך התחרותי
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 מכרז ל ההגשת הצע .1

 הבאאופן ב תוגש למכרז הצעהה .6.1

המציע יצרף  (.בשני עותקים )מקור והעתק על כל נספחיההמציע יגיש את הצעתו  .6.1.1

 וכל מסמך אחר המצורף לו. יםלהצעתו את המפרט

 :גבי מסמכי המכרז-חתימת המציע על .6.1.2

יחתום המציע באמצעות מורשה ת המציע, מקום בו נדרשת חתימ בכל .6.1.2.1

 חתימה מטעמו.

המציע יחתום את שמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד במסמכי המכרז,  .6.1.2.2

 למעט הנספחים בהם נדרשת חתימתו המלאה. 

האישורים והמסמכים הנוספים הנדרשים עפ"י מכרז זה, יונחו  ,ההצעה על נספחיה .6.1.3

, במעטפה סגורה ללא פרטי זיהוי המציע ,י המציע או מי שהסמיכו לכך"אישית ע

הממוקמת בחדר "תיבות מכרזים", בסמוך לכניסה  תיבת המכרזים המתאימהב

  מלה,ה הארצי רמטב 1למחלקת הרכישות והמכירות, בקומה 

את נושא  בכתב ברור על המעטפה יש לרשוםרמלה.  41רח' בעלי המלאכה ב

 ומספר המכרז.  

המציע יצמיד על הצד החיצוני של המעטפה )או האריזה( מעטפה נוספת סגורה  .6.1.4

פרטי המציע ובתוכה יופיעו שם המציע ופרטי איש קשר מטעמו ציון  היטב, ללא

 רה הצורך.)שם, מספר טלפון וכתובת( לשם החזרת ההצעה במק

בתיבת כאמור לעיל,  פיזיתאלא להניחה  ,אין לשלוח את ההצעה בדואר0פקס .6.1.5

 הצעות.ההאחרון להגשת  עד למועדשל מכרז זה, המכרזים 

 המחיר להצעת בנוגע כללים .6.2

חובה על המציע להגיש הצעת מחיר לכל השירותים המפורטים בטופס הצעת  .6.2.1

 . כנספח ב'המחיר המסומן ומצורף 

 תיפסל -( שירותים המפורטים בנספח ב')בה לא יוצע מחיר לכל ההצעה חלקית  .6.2.2

  .על הסף ולא תידון

יכלול את כל העלויות הישירות  ,המחיר המוצע בגין כל שירות בטופס הצעת המחיר .6.2.3

בהתאם לדרישות הכלולות במסמכי המכרז, לרבות ת הכרוכות באספקתו והעקיפו

כיתות, מרצים, פיתוח קורסים, נסיעות, ביטול זמן, הוצאות משרד, אביזרי עזר, 

וספת נ עלותוכל הרצאות מרכז אקדמי, מזכיר אקדמי, שרותי ספרייה, חנייה, 

אלא אם צוין אחרת  ,כל תמורה נוספת לא תשולם ים.רותיהנובעת ממתן הש

 במפורש במסמכי המכרז.

העלויות הכרוכות בקיום מציעים לבדוק טרם הגשת הצעתם את ל מומלץ .6.2.4

לשינוי תנאי הביטוח לא יתקבלו כל הסתייגויות או בקשות  .הביטוחים כלשונם

 לאחר המועד האחרון להגשת הצעות.
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הצעת המציע תיחשב כאילו ניתנה לאחר שעיין ובדק את תנאי המכרז וכל יתר  .6.2.5

את מהות השירותים המתבקשים מסמכיו, קיבל תשובות לשאלותיו, הבין 

והסכים להם ויהא מנוע מלהעלות כל טענה כי לא ידע ו0או לא הבין פרט ו0או 

 תנאי כלשהו של ההזמנה לקבלת הצעות על כל פרטיה וחלקיה.

 . יוצעו במטבע ישראלי ללא מע"מהמחירים בטופס הצעת המחיר  .6.2.6

בשיעור המע"מ יגרור . כל שינוי 17%בשיעור התמורה תשולם בתוספת מע"מ כדין  .6.2.7

  התאמת התמורה בהתאם לשיעור המע"מ העדכני.

לבין עמודת סה"כ המחיר, או של אי התאמה בין המחיר המוצע ליחידה  במקרה .6.2.0

והוא אשר יילקח  ליחידההמוצע יגבר המחיר בשורות הסה"כ בתחתית הטבלה, 

 בחשבון לטובת שקלול ההצעה.

צורך שקלול לצד כל פריט בטופס הצעת המחיר, הנה ל הכמות המצויינתכי  ,מובהר .6.2.9

ואין בה משום התחייבות כלשהי מטעם משטרת ישראל להיקף  ההצעות בלבד

 ההתקשרות במסגרת מכרז זה.

 יום מהמועד האחרון  98בתוקף למשך  אתנאי מכרז זה תה פ"יהצעת המחיר ע .6.2.18

נוספים מים י 68-להגשת ההצעות. תוקף ההצעות המוגשות למכרז ניתן להארכה ב

 המציע יידרש להאריך את תוקף ערבות כאמור,בהסכמת הצדדים. במקרה 

 .לפסילת ההצעה עלולה להביאאי הארכת הערבות  ההצעה.

 הוספת הסתייגויות והתניות להצעה  איסור .6.3

אין ובניסוח מסמכי המכרז  ינויאין לעשות כל ש ,כמו כן .תנאי המכרז עלאין להתנות 

, בין ע"י תוספת בגוף המסמכים ו/או כרזביחס לדרישות מסמכי המ לרשום כל הסתייגות

עלולות לגרום  ,הסתייגויות מעין אלההתניות ו0או במכתב לוואי או בכל דרך אחרת. 

. מציע המעוניין להביע הסתייגות כלשהיא ו/או לבצע שינוי במסמכי לפסילת ההצעה

 .האחרון להגשת שאלות הבהרההמועד עד עורך המכרז יפנה בקשתו בכתב ל ,המכרז

 סודות מסחריים וזכות עיון בהצעות .6.4

חשב כאילו ניתנה ללא כל סוד מסחרי או סוד מקצועי והמציע ער יהצעת המציע ת .6.4.1

 תועמד הצעתו לעיונם של המשתתפים במכרז. ,לכך כי אם ייקבע כזוכה

 ועי,רצה המציע למנוע עיון בחלקים של הצעתו בשל טענה לסוד מסחרי או סוד מקצ .6.4.2

יציין בדף נפרד את החלקים כאמור תוך מתן נימוקים לטענתו בדבר היות החלקים 

כאמור בגדר סוד מקצועי. ההחלטה הסופית בדבר מניעת העיון בחלקים מהצעת 

נתונה בכל מקרה לשיקול דעתה של ועדת המכרזים. מחירי ההצעה בכל  ,הזוכה

 מקרה, לא ייחשבו כסוד מסחרי או סוד מקצועי.

חשב סוד מסחרי או סוד יש כי מציע אשר ביקש כי עניין ו/או חלק בהצעתו ימודג .6.4.3

הצעה הרלוונטי המופיע מהחלק במנוע מלעיין באותו העניין ו/או  אמקצועי, יה

בהצעת מציעים אחרים, וזאת ללא תלות בהחלטת ועדת המכרזים בבקשתו 

 לחיסיון.
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ע בטענה של סוד מסחרי ועדת המכרזים לא תדון בבקשה למניעת עיון בהצעת מצי .6.4.4

  .או סוד מקצועי אם היא אינה מנומקת ו0או בשל סימון גורף בהצעה

אשר מועבר למציע לצורך  משטרת ישראלמכרז הם קניינה הרוחני של מסמכי ה .6.4.5

 הגשת הצעה בלבד. אין לעשות בהם שימוש שלא לצורך הגשת ההצעה.

 משנים קודמות היקף ההתקשרות .6.5

משטרת ישראל בנושא המכרז בשנים  הרכש שביצעההיקף להלן לנוחות המציעים, 

 האחרונות: 

 

 

יצוין, כי חניכים אשר החלו את קורס פו"מ בהיותם בעלי תואר שני, לא נכללו במניין  .6.6

הלימודים לתואר השני  תוכניתמתוך  בלבדנ"ז  12-הלומדים לתואר שני. אלו, נטלו חלק ב

 שיועדה לקורס פו"מ. 

הכמויות המפורטים לעיל נמסרים לצורך מתן אינדיקציה בלבד ונועדו להקטנת יובהר כי  .6.7

 המציעים ואין בהם  כדי לחייב את משטרת ישראל לרכש בהיקף כלשהו.חוסר ודאות 

 

 

תואר ראשון

סה"כ סטודנטיםכיתת מכינהקורס קצינים

20161109

20171114

20181101

3324סה"כ

תואר שני

קורס )פו"מ(

פיקוד ומטה

סה"כ 

חניכים 

בקורס 

פו"מ

סה"כ סטודנטים 

שלמדו לתואר שני 

מתוך כלל החניכים 

בקורס פו"מ

תיאור השירות

20164815

12 נ"ז נלמדו ע"י כלל 

החניכים במכללה 

הלאומית לשוטרים

20174812 מחזור א'

12 נ"ז נלמדו ע"י כלל 

החניכים במכללה 

הלאומית לשוטרים

2017480 מחזור ב'
קורס בודדים 

לבעלי תואר שני

20184517

12 נ"ז נלמדו ע"י כלל 

החניכים במכללה 

הלאומית לשוטרים
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 ערבות הצעה0הוראת קיזוז .7

לצירוף ערבות ההצעה על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית שתהווה "ערבות הצעה".  .7.1

בהתאם להנחיות המפורטות, חשיבות גבוהה וכל סטייה מהוראות אלה תביא לפסילת 

 ההצעה. 

 : להלן הוראות הנוגעות להגשת הערבות .7.2

ניתן לצרף להצעה ערבות בנקאית או ערבות מאת חברת ביטוח המאושרת ע"י  .7.2.1

 משרד האוצר לעניין זה.

 הערבות חייבת להיות בהתאמה מלאה לפרטי המציע כמצויין בנספח א' למכרז. .7.2.2

 .)צילום/העתק לא יתקבלו(הערבות חייבת להיות מקורית  .7.2.3

 . והמסומן כנספח ג'רף לנוסח המצוחייב להיות בהתאם  ערבותנוסח ה .7.2.4

ערבות תהא חתומה ע"י חברת במידה והמציע יבחר להגיש ערבות מחברת ביטוח, ה .7.2.5

 .סוכני ביטוחלא תתקבלנה ערבויות חתומות ע"י מה. הביטוח עצ

 הערבויות תוחזרנה למציעים )למעט הזוכה( לאחר קבלת החלטה בדבר הזוכה. .7.2.6

בכך כדי לפסול  אלא יה ,הוגשה ערבות צמודהשבמידה . צמודהלא תהא ערבות ה .7.2.7

 את ההצעה.

מוסד להשכלה גבוהה אשר המדינה משתתפת בתקציבו, רשאי להמציא לטובת  .7.3

תתפותו במכרז זה, הוראת קיזוז, אשר תחליף את ערבות ההצעה כאמור בסעיף זה, הש

 . סכום 7.7.1.2בהתאם להוראת תכ"ם מספר ט'  1עפ"י הנוסח המצורף ומסומן כנספח ג'

 לעיל.  3.3, כמפורט בסעיף הוראת הקיזוז הנו זהה לשיעור ערבות ההצעהותוקף 

תום תוקף , יתרוף ערבות מקורי: צוביניהםערבות הבנקאית ל ביחסכל התנאים הקבועים  .7.4

הם תנאים מהותיים וסטייה מהם  -היותה בלתי מותנת וכיו"ב  , הסכום הנערב,הערבות

 ההצעה.ת תביא לפסיל

של עורך המכרז גם בכתב ללא הוראה מפורשת תאריך תום תוקף הערבות ן לשנות את אי .7.5

 .הצעותההמועד האחרון להגשת ל דחיית במקרה ש

מציעים, עפ"י פסיקת בית המשפט העליון, דינה של ערבות מיטיבה )שהוגשה לידיעת ה .7.6

 בסכום גבוה מהנדרש או שסיום תוקפה מאוחר יותר מהנדרש( הוא פסילה.

 

 מסמכים ואישורים שיש לצרף להצעה  .1

 .ת המציעוהתחייבויות והצהר – 'נספח א .0.1

אישור רו"ח או עו"ד  , יצרףתאגיד הנו והמציע מידהבאישור מורשה חתימה.  - 6נספח א' .0.2

  בדבר זכויות החתימה בתאגיד.

 .תצהיר בדבר אי תיאום מכרז - 2נספח א' .0.3

 מחיר.הטופס הצעת  - נספח ב' .0.4

 לעיל )"ערבות הצעה"(.  3.3בהתאם לאמור בסעיף  מקוריתערבות בנקאית  - נספח ג' .0.5
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 לעיל. 3.3בהתאם לאמור בסעיף  מקוריתהוראת קיזוז  – 6נספח ג' .0.6

 :המציע בתנאים המוקדמים להוכחת עמידת .0.7

אישור בדבר היות המציע מוסד אקדמי מוכר להשכלה גבוהה בהתאם לחוק  .0.7.1

אשר מוסמך להעניק תואר ראשון ושני , 1950 –המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח 

 לעיל. 3.1סעיף ומקיים לימודי מכינה, כאמור ב

 לעיל. 3.2והצהרתו בהתאם לאמור בסעיף פירוט ניסיון המציע  – ד'נספח  .0.7.2

לימוד מקבילות במוסד האקדמי המוצע בתחומי  תוכניותפירוט  - 6נספח ד' .0.0

 .לעיל 18.2.4.1.2בהתאם לסעיף  ,הקרימינולוגיה ואכיפת החוק

מחקרים מדעיים שפורסמו ע"י המציע בכתבי עת שפיטים, בארץ מספר  – 2נספח ד' .0.9

 לעיל. 18.2.4.1.3בהתאם לסעיף  ,השנים האחרונות 5ובעולם, במהלך 

 ביניהם: 1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ועפ"י אישורים ותצהירים הנדרשים  .0.18

 . אישור לצורך ניכוי מס מטעם אגף מס הכנסה תקף למועד הגשת ההצעה .0.18.1

 אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות. .0.18.2

 ים זרים ושכר מינימוםבדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדתצהיר  – 'הנספח  .0.18.3

 לפי החוק הנ"ל.  כנדרש

 תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות. – 'ונספח  .0.18.4

 .טופס זיכוי חשבון בנק, מלא וחתום ע"י הבנק או ע"י רו"ח - 'זנספח  .0.11

תצהיר של המציע או מנהלו, מאומת ע"י עורך דין, כי לא מתנהלות תביעות נגד  - 'חנספח  .0.12

אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל  שעלולות לפגוע בתפקודו ככל שיזכה במכרז וכן כי המציע

 .ו/או פירוק שעלולים לפגוע בתפקודו ככל שיזכה במכרז

המציע כי אינו מצוי במצב של ניגוד עניינים ו/או חשש סביר והתחייבות תצהיר  - 'טנספח  .0.13

עניינים אחרים שלו או תפקידים בין והשירותים נשוא מכרז זה  לניגוד עניינים בין ביצוע

 אחרים שהוא ממלא.

 הצהרה בדבר שמירת סודיות. – נספח י' .0.14

דרישות הביטוח במכרז. קיום פוליסת הביטוח בהתאם לדרישות המכרז  – 'אינספח  .0.15

על המציע לחתום על והמפרט אינו חל על המציעים, אלא על הזוכה שייקבע במכרז בלבד. 

 נספח זה כראיה לעיונו לשם ידיעה והיערכות. 

ך אתר יוגש נסח חברה/שותפות עדכני )הניתן להפקה דר – תאגיד הנובמידה והמציע  .0.16

בזאת כי ועדת המכרזים תוודא כי אין חובות  התאגידים(. מובהרהאינטרנט של רשות 

 אגרה שנתית לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת ההצעה.

לחוק חובת  ..ב2עסק בו המחזיקה בשליטה היא אישה, כאמור בסעיף  הנווהמציע  מידהב .0.17

יצרף המציע אישור וברצונו לקבל את ההעדפה לפי חוק זה, , 1992–התשנ"ב ,המכרזים

 ותצהיר המחזיקה בשליטה כנדרש בחוק הנ"ל.  "חרו
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תהא  המכרזיםלצרף את כל האישורים והמסמכים במצורף להצעה, ועדת החובה מרות ל .0.10

למעט נספח ב' )טופס הצעת המחיר( , רשאית לאפשר למציע להשלים את המצאתם

כל  ,וזאת ,ייקבע בפרק הזמן אשר ,)הוראת קיזוז( 6או נספח ג' (הצעה ונספח ג' )ערבות

היו קיימים ובעלי תוקף במועד  ,אישורים ו/או המסמכים הנ"לכי העוד עולה בבירור 

 המכרז. הגשת ההצעה כנדרש בתנאי 

 כל נספחי המכרז יוגשו ללא כל שינוי ובהתאם לנוסח המצ"ב.  .0.19

 

 בדיקות מקדימות  .1
 שומרת לעצמה את הזכות: משטרת ישראל

כל המעידים על בקשתה, אישורים שונים  ממועד שבועתוך לדרוש מהמציעים להגיש לה  .9.1

 . והצעותיהם המכרזמסמכי המאמת את דרישות  ,מידע כלכלי/טכני/כספי או אחר

ותהא רשאית שלא להתקשר עם מציע לשם קבלת חוות דעת,  המציעלפנות ללקוחות  .9.2

 אשר חוות הדעת לגביו לא הניחה את דעתה.

המכרז והמפרט לרבות בדיקת מסמכי לבדוק את יכולת המציע לעמוד בדרישות  .9.3

דוגמאות, ביקור במפעל יצרן/ספק הפריטים ו/או במרכז הלוגיסטי של המציע, על מנת 

 . משטרת ישראלל טיב הפריטים ואיכותם בהתאמה לדרישות לעמוד ע

שביעות רצון מאופן ביצוע התקשרות ו/או מרמת לפסול הצעות במקרה של חוסר  .9.4

השירותים אותם סיפק בעבר המציע ו/או במקרה בו לא סיפק את האישורים הנדרשים 

שראל לסעד מבלי לגרוע מזכות משטרת י ע"י משטרת ישראל במועדים שנקבעו לכך, וזאת

 כלשהו כלפי המציע עפ"י הוראות מסמכי מכרז זה ו/או עפ"י הוראות כל דין.

 

 זוכההאופן קביעת  ./6

 .זוכה אחד במכרז זה יקבע .18.1

 צעות השקלול ה .18.2

ההחלטה בדבר הזוכה תתקבל בועדת המכרזים של משטרת ישראל לאחר  .18.2.1

ובתנאי ( 48%( ואמת מידה איכות )68%שקלול ההצעות עפ"י אמת מידה מחיר )

 שההצעה עומדת בתנאי המכרז ובכל דרישות המסמכים הנלווים לו.

אמת המידה מחיר, יתבסס על המחיר המוצע בנספח ב' בטופס הצעת  שקלול .18.2.2

 המחיר.  

 נקודות /1עד  -( Pשקלול אמת מידה מחיר ) .18.2.3

בטופס הצעת המחיר בפריטי השירות  המחיר המוצעסיכום מכפלות  .18.2.3.1

 . אמה לצדוהמצויינת בהת בכמות לשקלול
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ההצעה בעלת המחיר המשוקלל הנמוך ביותר, תקבל את מלוא  .18.2.3.2

נקודות(. יתר ההצעות שהוגשו, תקבלנה ניקוד  68הניקוד )סה"כ 

  יחסי למחיר המשוקלל הנמוך ביותר בהתאם לנוסחה הבאה:

  ניקוד המציע ברכיב המחיר
המחיר המשוקלל הנמוך ביותר

הצעהב הנבחנת  המחיר המשוקלל 
    

 נקודות /4עד  –( Qאמת מידה איכות ) שקלול .18.2.4

 והניקוד לצדם: מידה איכותהלקביעת אמת  קריטריונים שלושהלהן  .18.2.4.1

ניסיון עבודה של המציע עם גופים הנמנים עם מערכת  .18.2.4.1.1

לימודים  תוכניתבבנייה ובהוצאה לפועל של  ,הביטחון

 .נקודות 61עד  –( Q1) ייחודית לגופי ביטחון

נמנה עם מערכת הביטחון, לעניין סעיף זה, גוף אשר 

: צה"ל, משרד הביטחון ייחשב כל אחד מהגופים הבאים

  - על כל יחידותיו, מוסד, שב"כ והמשרד לביטחון פנים

משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר וכוחות הכיבוי 

 וההצלה.

ניקוד במדד איכות זה יינתן בהסתמך על יובהר, כי ה

בסעיף הצהרת המציע על עמידתו בתנאי הסף הקבוע 

 לעיל. 2.2

לימוד מקבילות במוסד האקדמי המוצע  תוכניותקיום  .18.2.4.1.2

 ( Q2הקרימינולוגיה ואכיפת החוק ) מיבתחו

 נקודות. /6עד  –

מספר מחקרים מדעיים שפורסמו ע"י המציע בכתבי עת  .18.2.4.1.3

 (Q3) השנים האחרונות 5שפיטים, בארץ ובעולם, במהלך 

 .נקודות 61עד  –

איכות ת ישראל להשווא בידי משטרתקריטריונים אלה יהוו בסיס  .18.2.4.2

 . ההצעות

קביעת מידת איכות המציעים אשר עומדים בתנאי הסף, תתבצע ע"י  .18.2.4.3

 נציג משטרת ישראל מאגף ההדרכה. 

סיכום הנקודות שיתקבלו בשלושת הקריטריונים הנ"ל ביחס לכל  .18.2.4.4

 מציע, יהווה סה"כ הניקוד באמת המידה איכות. 

 ים הנ"ל ציון איכות הנמוך הצעה אשר תקבל בשלושת הקריטריונ .18.2.4.5

נקודות אפשריות( בסיכום הכללי של אמת  48נקודות )מתוך  25-מ

 תיפסל. –איכות  המידה

 

 



 08מתוך  17עמוד 

 

 61.2.2/61מהדורה ב'  –עבור משטרת ישראל  לימודים אקדמיים  - 6102/61מכרז מספר 

ניסיון עבודה של המציע עם גופים הנמנים עם אופן שקלול קריטריון  .18.2.4.6

 נקודות 61עד  –( Q1מערכת הביטחון )

 –הנמנים עם מערכת הביטחון  םגופי 3-עבודה עם יותר מ .18.2.4.6.1

 נקודות. 61

  –גופים הנמנים עם מערכת הביטחון  3עבודה עם  .18.2.4.6.2

 נקודות. /6

  –גופים הנמנים עם מערכת הביטחון  2עבודה עם  .18.2.4.6.3

 נקודות. 1

  –עבודה עם גוף אחד הנמנה עם מערכת הביטחון  .18.2.4.6.4

 נקודות. 2

לימוד מקבילות במוסד  תוכניותאופן שקלול קריטריון קיום  .18.2.4.7

 ( Q2ואכיפת החוק )המוצע בתחום הקרימינולוגיה האקדמי 

 נקודות /6עד  –

 נקודות. /6  -או יותר לימוד  תוכניות 3קיומן של  .18.2.4.7.1

 נקודות. 7 –לימוד  תוכניות 2קיומן של עד  .18.2.4.7.2

 (P+Q)המשוקלל הכללי של ההצעות חישוב הניקוד  .18.2.5

יתקבלו באמת המידה ישראל תבצע סיכום הנקודות אשר משטרת  .18.2.5.1

 לעיל 18.2.4-ו 18.2.3מחיר ובאמת המידה איכות בהתאם לסעיפים 

 ]להלן: "ההצעה המשוקללת"[.

תקבל יהגבוה ביותר אשר בעלת הניקוד ההצעה המשוקללת ככלל,  .18.2.5.2

ע"י חישוב אמת המידה מחיר ואמת המידה איכות כמפורט בסעיפים 

והעומדת בכל דרישות המכרז, תיקבע זוכה,  לעיל 18.2.4-ו 18.2.3

 להלן.   18.4בכפוף לאמור בסעיף 

מקיימים אשר מציעים או יותר  2במקרה של שוויון בין מציעים, דהיינו, בחירת הזוכה  .18.3

תיקבע בדרך של הגרלה  זהה,תהא הצעתם המשוקללת המצטברת ואת כל תנאי המכרז 

 אשר תערוך ועדת המכרזים.

רשאית שלא להתחשב בהסתייגות של מציע של משטרת ישראל, תהא ועדת המכרזים  .18.4

ועדה לעשות כן, והצעת המציע מתאימה לתנאי המכרז, וטה המתנאי המכרז. החלי

תקבע שאותו כזוכה בתנאי שיסיר את הסתייגותו תוך הזמן  רשאית לקבועהוועדה תהא 

  ועדה ויאשר את התחייבותו לעמוד בכל  תנאי המכרז.וה

, לפי של משטרת ישראל המכרזים תלוועדמובהר בזאת כי  במכרז זה קיים אומדן. .18.5

בשיעור  כלפי מעלה או כלפי מטה חורגותדעתה, שמורה הזכות לפסול הצעות השיקול 

מהאומדן ובנסיבות מסוימות לפי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת  28%-הגבוה מ

אין באמור לעיל כדי לפגוע בסמכות ועדת המכרזים אף לבטל את המכרז כולו או חלקו. 

 (.6)א26אמור בתקנה בהתאם להמכרזים לפעול עפ"י תקנות חובת המכרזים ובמיוחד 
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 :זוכה חליפי .18.6

תהא רשאית לקבוע כזוכה חליפי למכרז זה  משטרת ישראלועדת המכרזים של  .18.6.1

העומדת  לאחר הצעת הזוכההבאה ביותר מיטבית את ההצעה המשוקללת ה

 לכל תקופת ההתקשרות תקפה אתהשל הזוכה החליפי זכייתו . בתנאי המכרז

 .  י המכרז"עפ

הזכות  משטרת ישראלת עם הזוכה תופסק, שמורה לבמקרה שההתקשרו .18.6.2

משטרת החליפי מתחייב להתקשר עם הזוכה להתקשר עם הזוכה החליפי. 

חודשים מהמועד  9במידה ויידרש לכך עפ"י תנאי מכרז זה וזאת במהלך  ישראל

תיעשה  בחלוף מועד זהזוכה החליפי הצעות. התקשרות עם ההאחרון להגשת ה

  בהסכמת הצדדים.
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 אופן ותנאי ההתקשרות
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 ופן ביצוע ההתקשרותא .66

בהתאם לאבני הדרך  ה, להתקשר עממשטרת ישראלהזוכה מתחייב, אם יידרש לכך ע"י  .11.1

כמפורט במכרז זה. לא קיים הזוכה התחייבותו כאמור לעיל, המפורטות בסעיף זה ו

כפיצויים  הזוכה להצעתושצירף ההצעה לגבות את ערבות  תרשאיתהא  משטרת ישראל

לכל סעד נוסף עפ"י כל דין בגין הפרת  הקבועים ומוערכים מראש, בנוסף לזכות

 התחייבותו. 

 אבני דרך לתחילת ההתקשרות .11.2

לקיום  תות"-אישור מל"ג ולקבלת כזוכה, קביעתו עם  באופן מיידיהזוכה יפעל  .11.2.1

 .התוכנית

האקדמיים מטעמו ויצרף הזוכה ימסור לנציג משטרת ישראל את פרטי הרכזים  .11.2.2

תוך שבעה ה', -ו כקבוע בפרקים ד' וסמכים המעידים על דרישות תפקידאת המ

 בלת ההודעה בדבר זכייתו במכרז. קממועד  ימים

הזוכה יציג באופן מרוכז בפני נציג משטרת ישראל את החלטותיו בדבר קבלת  .11.2.3

 לפני פתיחת הלימודים. חודשים 2עד המועמדים, 

המכרז, מסמכי יהיו עפ"י זה, התקשרות ואספקת השירותים ע"י הזוכה במכרז התנאי  .11.3

 וקםותנאי ההזמנה שת במסגרתו, ככל שיפורסמו, המפרט, והבהרות/עדכונים שיפורסמו

 .מכוחו

לבצע את הנחיות וונציגיה  משטרת ישראלהזוכה מתחייב לעבוד בשיתוף פעולה מלא עם  .11.4

ינתנו מעת לעת, בכפוף להוראות יכפי ש ים,, בעניינים שאינם אקדמימשטרת ישראל

 מכרז זה.

 העבודה לשביעות רצונה המלא של משטרת ישראל.את הזוכה מתחייב לבצע  .11.5

 

 נשוא המכרז ההתקשרותאומדן  .62

צוערים  188-מדי שנה מתקיים מחזור אחד של קורס קצינים ייעודי ובמסגרתו כ .12.1

 מיועדים ללימודי תואר ראשון. 

חניכים  38עד  28שני קורסי פו"מ במסגרתם ילמדו בין כבנוסף, מדי שנה מתקיימים  .12.2

 ללימודי תואר שני. תוכניתב

לצורכי משטרת ישראל כפי הא בהתאם יבפועל  השירותים שיוזמנויובהר, כי היקף  .12.3

ממשטרת רשי חתימה מוהזמנות רכש שיאושרו ע"י על סמך שישתנו מעת לעת ויהיו 

 .ישראל

 תנאיו. תוצאות מכרז זה וכל פ"ירשאים להתקשר עהמשרד לביטחון פנים על כל גופיו,  .12.4

את היקף רשאים להרחיב והמשרד לביטחון פנים על כל גופיו בנפרד,  משטרת ישראל .12.5

השירות נשוא מכרז זה, הקשורים באופן ישיר ומשלימים את המכרז. המחיר עבור  וסוגי

המכרז ו/או במו"מ בין הצדדים ובלבד שסה"כ  קבע עפ"י תנאייהשירותים הנוספים י

של כל גוף בנפרד ולא  הכולל מערך ההתקשרות 28%התמורה הנוספת לא תעלה על 
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ביחס  28%דהיינו, כל גוף רשאי לבצע הרחבה כאמור בסעיף זה בהיקף של עד  .במצטבר

 להיקף ההתקשרות שלו. 

ו/או  משטרת ישראלשל  יות המימוןועשה בכפוף לאפשרימכרז זה ת פ"יההתקשרות ע .12.6

אפשרויותיה התקציביות. מוסכם כי לזוכה לא תהא כל טענה בגין אי מימוש ל

 חלקה מחמת מגבלות מימון ו/או תקציב.בההתקשרות כולה או 

 

  תקופת ההתקשרות .62

החל ממועד הוצאת הזמנה ראשונה מטעם  חודשים 24תקופת ההתקשרות תהא למשך  .13.1

 (."תקופת ההתקשרות הראשונה"מורשה החתימה של המשטרה )להלן: 

החודשים הראשונים של מתן השרות  9ההתקשרות תהא כפופה לתקופת ניסיון במהלך  .13.2

, במהלכה ייבחנו השירותים אותם ]להלן: "תקופת הניסיון"[ו/או אספקת המוצרים 

מילוי יספק הזוכה ושאר מילוי התחייבויותיו עפ"י התנאים שנקבעו במסמכי המכרז. 

 זוכה באופן מלא, מהווה תנאי מתלה למימוש סופי של ההתקשרות.התחייבויות ה

משטרת ישראל שומרת לעצמה את הזכות שלא לשכלל סופית את ההתקשרות עם 

הזוכה במהלך או בתום תקופת הניסיון ובמקרה זה תהא משטרת ישראל זכאית 

 להתקשר עם הזוכה הבא אחריו )"זוכה חליפי"(.

בשתי תקופות  להאריך את תקופת ההתקשרותשמורה האופציה למשטרת ישראל  .13.3

 נוספות כדלקמן:

 חודשים.  24 –ראשונה  תקופת אופציה  .13.3.1

האופציה השנייה נועדה מובהר כי תקופת  חודשים. 62 –תקופה אופציה שנייה  .13.3.2

על מנת לאפשר לסטודנטים שהחלו את לימודיהם במסגרת מכרז זה, לסיים את 

 לימודיהם בשנה זו.

רשאית בכל עת, משיקולים תקציביים ו/או מבצעיים מיוחדים משטרת ישראל תהא  .13.4

בתקופת ההתקשרות הראשונית ובתוך תקופת האופציה, מכל סיבה שהיא, להביא את 

ההתקשרות או חלק ממנה לידי סיום, וזאת לפני השלמת ביצועה ושלא מחמת הפרתה 

ד הביטול וללא יום לפני מוע 68ע"י הזוכה, ע"י משלוח הודעת סיום לזוכה של לפחות 

מתן פיצוי כלשהו בגין כך, בכפוף לעקרונות הקבועים בסעיף זה. הזוכה יפעל מיד 

 בהתאם להוראות הכלולות בהודעת הסיום.

 

 הפרות ותרופות .64

במהלך כל ומי מטעמו מהזוכה שתתקבל אמנת השירות מגדירה את רמת השירות  .14.1

אשר ישלם בגין אי עמידה ואת הפיצויים המוסכמים מכוח מכרז זה תקופת ההתקשרות 

 ברמת השירות המוסכמת.
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בכל מקרה בו הזוכה הפר ו/או לא קיים תנאי או הוראה כלשהם ממסמכי המכרז ו/או  .14.2

לא ביצע התחייבות כלשהי עפ"י מסמכי המכרז, משטרת ישראל תהא רשאית לנקוט 

 באחת או יותר מן הפעולות המפורטות להלן:

והמפורטים בטבלה להלן מהתמורה לקזז את סכום הפיצויים המוסכמים  .14.2.1

המגיעה לזוכה בגין מתן השירותים למשטרת ישראל וזאת מבלי לגרוע מזכות 

משטרת ישראל ו/או מי מטעמה לסעד כלשהו כלפי הזוכה עפ"י הוראות מסמכי 

 מכרז זה ו/או עפ"י הוראות כל דין: 

 גודל הקנס מהות מס"ד

 איחור מרצה לשיעור 1
דקות  15לכל ₪  288

 איחור

 ₪ 1,588  ביטול שיעור עקב אי הגעת המרצה 2

3 
 תוכניתאי עמידה בלוחות הזמנים שנקבעו ב

בפרק ד' ובסעיף  7.1כמפורט בסעיף  ,הלימודים
 בפרק ה' 4.1

לכל יום ₪  1,888
 איחור 

דה בדרישות האפיון לכיתות הלימוד, אי עמי 4
 לכל מקרה₪  588 בפרק ד'. 12כמפורט בסעיף 

בהתאם  ,עמידה בדרישות לקיום ימי עיוןאי  5
 בפרק ד'  16לסעיף 

לאי קיום יום ₪  1,888
 עיון אחד

 17בהתאם לסעיף  ,אי עמידה בדרישה לחנייה 6
 ה' קבפר 18בפרק ד' ולסעיף 

 לכל מקרה₪  288

בהתאם אי עמידה בדרישה לשירותי ספרייה,  7
 בפרק ד'  19לסעיף 

 לכל מקרה₪  588

0 

מסמך ביטוחי או אי שמירה  איחור בהמצאת
על רצף ביטוחי לכל תקופת ההתקשרות לרבות 

בתקופות האופציה, בכלל זה הגשת נספח 
 ביטוחי שלא עפ"י דרישות משטרת ישראל

 לכל יום איחור₪  288

 אי הגשת חשבונית במועד 9

מגובה החשבונית  2%
לכל חודש איחור לכל 

חשבונית, החל 
מהחודש השלישי 

 לאיחור

את ערך הנזק/האובדן מהתמורה המגיעה לזוכה בגין מתן השירותים לקזז  .14.2.2

למשטרת ישראל וזאת מבלי לגרוע מזכות משטרת ישראל ו/או מי מטעמה לסעד 

 כלשהו כלפי הזוכה עפ"י הוראות מסמכי מכרז זה ו/או עפ"י הוראות כל דין.

לבטל את ההתקשרות עמו ו/או להשהותה. במצב האמור, משטרת ישראל תהא  .14.2.3

שאית לבצע את השירות נשוא המכרז ו/או לקיימו בעצמה ו/או באמצעות ר

, בציוד, בחומרים אחרים, כל זאת על חשבון המפר, ולהשתמש במסמכים

 ובאמצעים של הזוכה המפר לשם כך. 

ולאחר  משטרת ישראלבכפוף לדיווח מהגורמים המתאימים בהאמור יתבצע  .14.2.4

 התראה כתובה אחת מראש.שהזוכה קיבל 
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העומדים לרשות משטרת ישראל כי מנגנוני הפיצוי  ,הסר ספק, מודגש בזאתלמען  .14.3

במקרה  בלתי תלויים זה בזה ויופעלו במקבילי כל דין, "בהתאם לסעיף האמור ועפ

 הצורך.

לשביעות את משטרת ישראל ו/או מי מטעמה ולפצות  הזוכה מתחייב לשאת באחריות .14.4

ה ו/או אובדן מכל סוג שהוא שייגרם רצונה המלא בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצא

למשטרת ישראל ו/או למי מטעמה, כתוצאה מביצוע השרות כולו או חלקו עפ"י מכרז זה 

 ו/או כתוצאה מהפרת התחייבויותיו ו/או כתוצאה ממחדל הקשור לביצוע השרות. 

 

 זכות קיזוז .61

ימים מראש, לקזז כל סכום שיגיע לה עפ"י  18בהודעה של  תהא רשאית משטרת ישראל .15.1

זה ובין מכח כל עניין אחר, הכל  מכרזבין עפ"י  לזוכהזה מכל סכום שעליה לשלם  מכרז

 עפ"י דין.

אף ו/או אי שימוש בהן לא ייחשבו כויתור ו משטרת ישראלזכויות באיחור בשימוש אף  .15.2

סכם זה לא יהיו בתוקף, אלא אם נעשו ויתור ו/או שינוי של אחד או יותר מהוראות ה

 בכתב ובחתימת שני הצדדים.  

 

   ההתקשרות נשוא המכרז ביטול  .61

או מסמך אחר זה  מכרזהתחייבות כלשהיא עפ"י  םהפר או לא קיי שהזוכהבכל מקרה  .16.1

על כך  שהובא לידיעתויום הימים מ 18ולא תוקנה ההפרה תוך  ממסמכי המכרז

מבלי  ההתקשרות נשוא המכרזאת  לבטל הא רשאיתת משטרת ישראלבהתראה בכתב, 

כל תרופה לו ו/או הנזקים שנגרמו לה ו/או למי מטעמה לפגוע בזכותה לפיצוי בגין ההפרה

 .י כל דין"רשותה עפל העומדתאחרת 

להפסיק את  תהא רשאית משטרת ישראלמבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,  .16.2

בהתרחש כל  לזוכהללא צורך בהודעה מוקדמת  הו/או לבטלנשוא המכרז ההתקשרות 

 :אחד מהמקרים  הבאים

 .לעסקיו ו/או לרכוש הזוכה אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע  .16.2.1

 .לזוכהאם ימונה מפרק זמני או קבוע  .16.2.2

 ימים. 7לתקופה העולה על  והפסיק לנהל את עסקי הזוכהאם  .16.2.3

כולו או מקצתו לאחר, ללא אישור מוקדם של  המכרזסב את י הזוכהאם  .16.2.4

 .משטרת ישראל

או  נתנו ואו מטעמ ואו אדם אחר בשמ שהזוכההוכחות  משטרת ישראליש בידי שבמידה 

וביצוע לאדם כלשהו שוחד, מענק או טובת הנאה כלשהיא בקשר לניהול המכרז  והציע

   ההתקשרות מכוחו.  
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 0הוראת קיזוזערבות ביצוע .67

ובלתי מותנית אשר ערבות בנקאית אוטונומית למשטרת ישראל הזוכה יידרש להמציא  .17.1

בתקופת ההתקשרות ההתקשרות מערך  1% למדד העסקה בגובה צמודהתהא 

בטחת התחייבויות הי הערכת משטרת ישראל. הערבות מיועדת ל"הראשונה, הצפוי עפ

ראל מכל סיבה שהיא בשל לרבות כיסוי נזקי והוצאות משטרת יש ,הזוכה עפ"י מכרז זה

הפרת התחייבויותיו עפ"י מכרז זה ו/או הפיצויים שמשטרת ישראל זכאית להם בגין 

  הפרה כאמור. 

יום לאחר תום כל תקופת ההתקשרות, לרבות תקופות  /1עד בתוקף  אהערבות תה .17.2

כי קבלת ערבות ביצוע הכוללת את תקופת האופציה הנה לנוחות  ,יודגשהאופציה. 

ת האופציה, כדי ובלבד ואין במתן ערבות לכל תקופת ההתקשרות, לרבות תקופהצדדים 

 למימוש זכות האופציה, כולה או חלקה. משטרת ישראללהוות התחייבות כלשהי מצד 

או להגדיל להקטין לדרוש שמורה הזכות, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי,  משטרת ישראלל .17.3

השירותים  לכמותשרות בהתאם ההתק תקופת גובה ערבות הביצוע הנדרשת במהלך את

 ספק הזוכה.י ותםא המוצרים/או ו

קול דעתה, לאחר ילחלט את הערבות כולה או חלקה, לפי ש תהא רשאית משטרת ישראל .17.4

 זוכהימים מראש, בכל מקרה שלדעתה הפר ה 7בכתב על כך לפחות  מתן התראה

 עפ"י מכרז זה. ו התחייבות מהתחייבויותי

מציא     יוההתקשרות עפ"י מכרז זה לא תבוטל,  טרת ישראלמשהיה והערבות תחולט ע"י  .17.5

ערבות ביצוע חדשה בתנאים זהים לערבות שחולטה. כל סכום שיחולט יהפוך  הזוכה

 .משטרת ישראללהיות קניינה של 

לתבוע  משטרת ישראללא תהווה מניעה מ ,כולה או חלקה ,מושה של הערבותיגבייתה ומ .17.6

ם וכן כל סעדים נוספים ואחרים עפ"י מכרז זה או כל נזקים והפסדים נוספי מהזוכה

  דין.כל עפ"י 

מוסד להשכלה גבוהה אשר המדינה משתתפת בתקציבו, יהא רשאי להמציא חלף ערבות  .17.7

תאם להוראת תכ"ם בה 1הביצוע, הוראת קיזוז, עפ"י הנוסח המצורף ומסומן כנספח ג'

 ובשיעור זהה לשיעור ערבות הביצוע. 7.7.1.2מספר ט' 

 

 הסדרי ביטוח .61

לאורך כל  המצ"ב יא' בנספחביטוח המפורטים סדרי הלרכוש ולקיים את כל ההזוכה על  .10.1

 תקופת ההתקשרות, לרבות תקופות האופציה. 

ימים  14תוך  בחתימתו, למשטרת ישראל אישור קיום ביטוחיםעל הזוכה להמציא  .10.2

 ממועד קביעתו כזוכה.

ללא מחיקות ו/או הסתייגויות וללא כל שינוי  להיותלקיום ביטוחים כאמור, ל האישור ע .10.3

 מהתנאים הנדרשים. 
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 באמנת השירותשמורה הזכות להפעיל סנקציות המפורטות  משטרת ישראלכי למובהר  .10.4

 במקרה של איחור בהמצאת אישור קיום הביטוח כנדרש.  ,מכרזשהוגדרה ב

ה טבלפורט בימים, יגרור תשלום קנס כמ 14-כל איחור בהמצאת נספח הביטוח מעבר ל .10.5

 ".אמנת השירות והפיצויים המוסכמיםלעיל "

 

 אחריות לנזקים .61

גוף שייגרם על ידו,  י, לכל נזק ולרבות נזק/חברהישא באחריות המוטלת על אדםיהזוכה  .19.1

או הרלוונטי לביצוע המכרז או ע"י עובדיו, או ע"י מי שפועל מטעמו המצוי במקום 

הרלוונטי במקום מצוי לכל אדם הולכל דבר  ,או בסניפי הזוכה ישראל משטרתמתקני ב

משטרת או בסניפי הזוכה )בין אם הוא עובד ב ישראל משטרתמתקני או בלביצוע המכרז 

 או בסניפי הזוכה ובין אם לאו(. ישראל

, ובלבד שהנזק ארע תוך משטרת ישראלפגיעה שתהא בעבודת כל הזוכה יהא אחראי ל .19.2

כדי או עקב ביצוע השירותים נשוא מכרז זה או בקשר אליהם, בין באופן בלעדי ובין 

מחדל ובין בביחד עם גורמים נוספים, בין מתוך זדון ובין מתוך רשלנות, בין בפעולה ובין 

 בכל דרך אחרת.

במועד  -ר לעיל הזוכה מחויב לתקן, להשלים ולהטיב כל נזק או אובדן באם ייגרמו כאמו .19.3

 הקרוב ביותר לאחר שייגרמו.

לתקן את הנזק לאחר שהזוכה לא  משטרת ישראלאין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות  .19.4

 .עשה כן בהקדם ולחייבו בתשלום הוצאותיה

בגין כל תביעה של צד ג' כתוצאה מהפרת חובת  משטרת ישראלהזוכה ישפה את  .19.5

משטרת בגין תביעה כאמור. חויבה האחריות כאמור, לרבות בשל הוצאות ונזקים 

בתשלום בגין חיוב החל על הזוכה עפ"י מכרז זה, בין אם החיוב נובע מפגיעה של  ישראל

זכאית  משטרת ישראלעובד שלו, או של צד שלישי, או מכל מקור אחר, כי אז תהא 

לפיצוי מלא מאת הזוכה בגובה אותו סכום ובתוספת הוצאותיה המשפטיות ושכר טרחת 

עם שיהיו לה בקשר לתביעה בגין האמור, והזוכה יחזיר לה סכומים אלה מיד  עו"ד

 משטרת ישראלכאמור.  משטרת ישראלדרישה ובה פירוט ההוצאות שנגרמו להגשת 

 מתחייבת להודיע לזוכה על כל מקרה שהיא נתבעת עפ"י סעיף זה.

ה או נגד כל על כל תביעה שתוגש ע"י צד ג' נגד משטרת ישראלהזוכה יפצה וישפה את  .19.6

תחויב בה  משטרת ישראל, ושמשטרת ישראלאדם אחר הפועל בשמה או מטעמה של 

משטרת בגין כל נזק שהזוכה אחראי להם עפ"י הוראות מכרז זה, וזאת מיד עם דרישת 

 .ישראל

מיד על כל נזק או  משטרת ישראלמתחייב הזוכה לדווח ל ,מבלי לגרוע מהאמור לעיל .19.7

מכרז על ידו או ע"י מי מעובדיו או מי התקשרות נשוא הע האובדן שנגרמו במהלך ביצו

 מטעמו.
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 פורטל ספקים ./2

 ]להלן: "סטורנקסט" משטרת ישראל קבעה בהליך מכרזי את חברת "טריידאנט"  .28.1

 . משטרת ישראל להקמת ותפעול פורטל הספקים כזוכה במכרז [64//16214 .ח.פ

משלוח המסרים/התהליכים הבאים באופן ממוחשב: הזמנות רכש,  כוללפורטל הספקים  .28.2

קבלת אישורי הזמנה, שליחת מסמכי קבלת טובין )תעודות משלוח( והגשת חשבוניות עם 

 חתימה דיגיטלית. 

באמצעות  ידור דיגיטליהגיש את החשבוניות בשלמשטרת ישראל מחוייבים ספקי  .28.3

באמצעות  שראל תתבצע אך ורקבנוסף, קבלת הזמנות ממשטרת יפורטל הספקים. 

 בדרך של משלוח פקס או דוא"ל. ולא  הספקים פורטל

בשיטת השידור הדיגיטלי  לעבוד בימחויכי הנו בעת הגשת ההצעה, המציע ייקח בחשבון  .28.4

הכרוכות בחיבור לפורטל כמפורט בעלויות השימוש לשאת ו הספקים פורטלבאמצעות 

 להלן.

שירות מול חברת י( B2Bפורטל הספקים )לממשק יידרשו לאפיין את הספקים  .28.5

 ."סטורנקסט"

עלות כוללת את החיבור לפורטל וקבלת תמיכה ה - עלות השימוש בפורטל הספקים .28.6

ישירות לחברת . התמורה תשולם ע"י הספקים לאורך כל תקופת ההתקשרות

"סטורנקסט" עפ"י התעריפים שנקבעו במכרז פורטל הספקים ובהתאם להיקפי 

 ן:הפעילות כדלקמ

 .עלותללא  -עד שתי חשבוניות בשנה  .28.6.1

₪  388,888חשבוניות בשנה בהיקף פעילות של עד  15עד  3ספקים אשר מפיקים  .28.6.2

 כולל מע"מ.₪  18חודשי בסך של  תשלום –

חשבוניות בשנה  15עד  3חשבוניות בשנה או  188עד  16ספקים אשר מפיקים  .28.6.3

 כולל מע"מ.₪  188תשלום חודשי בסך של  –₪  388,888בהיקף העולה על 

₪  288תשלום חודשי בסך של  –חשבוניות בשנה  188ספקים אשר מפיקים מעל  .28.6.4

 כולל מע"מ.

ברת "סטורנקסט" לביצוע עם קבלת הודעת הזכייה, על הזוכה לפנות כדלהלן לח .28.7

 :הרישום ולהתחברות לפורטל הספקים

 sales@storenext.co.il(, דוא"ל: 2)שלוחה  9251777-83 –רב קווי  טלפון .28.7.1

 adit@storenext.co.il, דוא"ל: 6628746-854או  9251782-83 –עדי נחום  .28.7.2

 tzvias@storenext.co.il, דוא"ל: 9220575-83 –צביה שולזינגר  .28.7.3
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 והצמדה  תנאי תשלום, אופן הגשת חשבונית .26

באמצעות פורטל חשבונית מרכזת אחת בתחילת כל חודש  משטרת ישראלהזוכה יעביר ל .21.1

 שסיפק בחודש הקודם.  בגין השירותיםלעיל(  28הספקים )כמפורט בסעיף 

להעביר למשטרת יהא ניתן במכרז הנ"ל,  3לבקשת המציעים ובהתאם לעדכון מס'  .21.2

 . בתחילת כל סמסטר במקום בתחילת כל חודשחשבונית מרכזת ישראל 

ירות וכל פרט השרות, תיאור יהזמנה, חודש השה פרמסאת יש לציין החשבונית  גבי-על .21.3

 הרלוונטי לחישוב התמורה בחשבונית. נוסף אחר 

התמורה תשולם לזוכה עפ"י תנאי מכרז זה בהתאם לעבודה שבוצעה בפועל ובכפוף  .21.4

 .משטרת ישראללאישור נציג 

י במשרדהתשלום בגין אספקת השירות יתבצע בהתאם למועד קבלת החשבונית  .21.5

  כמפורט דלהלן: המחלקות המזמינות,

(, ישולמו 15-1 חשבוניות שיוגשו במחצית הראשונה של כל חודש )בימים .21.5.1

בתחילת מועד התשלום הממשלתי של החודש העוקב, דהיינו, ביום העסקים 

 לחודש העוקב.  15-הראשון הבא לאחר ה

מים אלו(, ישולמו לכל חודש )כולל שני י 24-16 חשבוניות שיוגשו בין התאריכים .21.5.2

 של החודש העוקב. 24-16 בין התאריכים

לכל חודש )כולל שני ימים אלו(, ישולמו  31-25 חשבוניות שיוגשו בין התאריכים .21.5.3

 לחודש העוקב.  24-ביום ה

שירותים  משטרת ישראללא תילקח בחשבון התקופה שבה הומצאו ל ,במניין ימים אלה .21.6

 ו שלא עפ"י תנאי ההתקשרות.לקויים ו/או חשבונית שגויה ו/או הומצא

החל  הזוכה אשנובע מאחריות משטרת ישראל בלבד, יהבמקרה של איחור בתשלומים  .21.7

 לדרוש , רשאילעיל 21.5 האמור בסעיףשלאחר המועד  38-מיום האיחור ה

הפרשי תשלום שיחושבו בהתאם לריבית החשב הכללי עפ"י  ,מוסכם ובלעדי כפיצוי

פיצוי לזכאי  אלא יההזוכה  ,ועד הדרישה. מעבר לכךתעריף "ריבית צמודה" התקף למ

איחור בתשלומי משטרת   שהו, לרבות בגין נזקים ישירים ו/או עקיפים שנגרמו עקבכל

 ישראל כאמור.

העביר ערבות לא זכאי לתשלומים כלשהם ממשטרת ישראל והוא  אוכה יהזבמידה וה .21.0

תהא רשאית לעכב את התשלומים האמורים עד  משטרת ישראלבנקאית לביצוע כנדרש, 

 .גובה ערבות הביצוע עד למועד העברתה

 

 תנאי ההצמדה .22

שיעור השינוי בשכר הלימוד הצעת המחיר יהיו צמודים לטופס המחירים הנקובים ב .22.1

 באוניבסיטאות כפי שנקבע ע"י המל"ג.

הפרשים לדרוש ככל שבמועד אספקת השירות הזוכה יהא זכאי להפרשי הצמדה, עליו  .22.2

זכאי  אלא יה הזוכהבדרך של משלוח חשבונית הצמדה מתאימה.  משטרת ישראלאלו מ
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חודשים ממועד הגשת  6תוך אותם להפרשי ריבית או הצמדה כלשהם אם לא דרש 

 .והחשבונית שבגינה יידרשו תשלומים אל

צעת מחיר שאינה כלולה זוכה הבמידה ויבוצעו הרחבות למכרז לגביהן תתקבל מה .22.3

הצעת המחיר, תחול הצמדת המחירים ביחס לאותם פריטים, בהתאם לנספח בטופס 

כאשר יום הבסיס עפ"י אותו נספח יהא היום בו אושרה  )נספח יב'(ההצמדה המצ"ב 

 ההרחבה ע"י ועדת המכרזים.

 

 התמורה .22

קבלת לבטופס הצעת המחיר ובהתאם התמורה תשולם לזוכה בהתאם למחיר המוצע  .23.1

 , בכפוף לאישור נציג משטרת ישראל. שירותים בפועלה

הלימוד נשוא מכרז זה, מכל  תוכניותשל שוטר מתוך אחת מו במקרה של הפסקת לימודי .23.2

 באופן יחסי לתקופה הנלמדת. התמורהשולם סיבה שהיא, ת

למשטרת ישראל שמורה הזכות, להציע, שינויים בנושאי הקורסים  :שינויים ושיפורים .23.3

חלק מהפקת לקחים ובהתאם לצרכיה הייחודיים ובלבד הלימודים, כ תוכניתו/או ב

ההחלטה הסופית בעניין זה, שהשינויים עומדים בקריטריונים אקדמיים מקובלים. 

 נתונה בידי המוסד האקדמי.

 

 נשוא המכרז סיום ההתקשרות .24

סיבה או מכל  משטרת ישראללידי גמר בנסיבות כלשהן לפי דרישת  ההתקשרות ההובא

לנציג  ימסור הזוכה, התחייבויותיו בהתקשרות נשוא המכרזאת ם הזוכה או שסיי ,אחרת

 ,המקוריים ואת ההעתקים של כל המשובים, הדו"חות את המסמכים משטרת ישראל

בתוספת  בקשר עם מכרז זה, ,ברשותוהממצאים וכל המסמכים האחרים אשר , המסכמים

כל מסמך במקור או  ואו ברשות אדם כלשהו מטעמ וברשות נותרוהצהרה בכתב, שלא 

 בהעתק.

 

 תנאים כללים .21

 כוח אדם מקצועי .25.1

הזוכה מתחייב לבצע את העבודה על כל השלבים והחלקים הכרוכים בה בצורה  .25.1.1

בצע את ההתחייבויות המפורטות מסמכי המכרז ולתקינה העונה על דרישות 

אדם מקצועי ותוך  עפ"י לוח הזמנים ברמה מקצועית גבוהה, באמצעות כח

 .מתאיםשימוש בציוד 

הזוכה מצהיר כי יש לו הכושר, הזכויות, היכולת, המיומנות, הידע המקצועי,  .25.1.2

הציוד, העזרים, כח האדם המקצועי והאישורים הפורמליים המעידים על 

הכשרתו והסמכתו לרבות כל ההיתרים ו/או הרישיונות ו/או רישום בפנקס 

 השירות עפ"י מכרז זה על נספחיו. ליתן ,כמתחייב עפ"י כל דין
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הזוכה מתחייב כי כל האנשים שיופעלו מטעמו במכרז זה יהיו בעלי תעודות  .25.1.3

על זה מקצועיות, רישיונות, רישומים והסמכות כנדרש עפ"י כל דין ו/או במכרז 

 נספחיו, ויהיו מיומנים, מקצועיים ומתורגלים במתן השירותים הנדרשים.

ן ממרצה מסוים, משטרת ישראל תהא רשאית לבקש במקרה של אי שביעות רצו .25.1.4

בידי באופן בלעדי בעניין זה, נתונה הסופית ההחלטה החלפה עם מרצה אחר. 

     המוסד האקדמי.

 נציגות .25.2

ות נשוא מכרז אחראי על ניהול וביצוע העבוד אנציג בכיר אשר יההזוכה ימנה  .25.2.1

ובעל  [הבכיר"להלן: "הנציג ]כל נציגי הזוכה על  בעל אחריות כוללתזה ו

הנוגעים למעטפת הניהולית סמכות מטעם הזוכה להחליט בכל הנושאים ה

 רלוונטיים. םבכפוף לפיקוח והנחיית נציגי, לוגיסטית, שאינם אקדמיים

)הקשורים מטעם  שמות נציגי הזוכהלעיל,  4.4.2מהאמור בסעיף מבלי לגרוע  .25.2.2

יועברו בכתב  ,והנציג הבכיר הזוכה במתן השירותים במסכרת התקשרות זו(

ישראל. הזוכה יעשה מאמץ שלא להחליף את נציגיו במשך כל  אישור משטרתל

עפ"י המכרז. לא יכול מי מנציגי הזוכה להמשיך בתפקידו, התקשרות תקופת ה

בדרך קבע או באופן ארעי, יקבע לו הזוכה מחליף, לאחר קבלת אישור משטרת 

 ישראל ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי.

 בעניינים שאינם אקדמיים – והבטחת איכותפיקוח, בקרה  .25.3

בביצוע ההתקשרות יפקח באופן שוטף על כל הכרוך מטעם משטרת ישראל נציג  .25.3.1

מכרז זה, לרבות זמינות נותן השירות והיענותו לדרישות, עמידה בלוחות נשוא 

זמנים וכל דבר ועניין אחר הקשור למכרז ולמפרט. הזוכה מתחייב לשתף פעולה 

 .  משטרת ישראלכפי שיידרש ע"י נציגי רלוונטי להתקשרות ולמסור כל מידע 

 רשאי:יהא  אלמשטרת ישרנציג  ,מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל בסעיף זה .25.3.2

בעניינים שאינם  מפורט במכרז זהבהתאם ללהנחות את נותן השירות  .25.3.2.1

 .אקדמיים

 לאשר נושאים לביצוע ועמידה בלוחות זמנים. .25.3.2.2

לקבוע נהלי עבודה ולתת הוראות לצורך ביצוע הוראות המכרז, ובלבד  .25.3.2.3

 בנהלים כאמור כדי לסתור את המתחייב עפ"י מכרז זה אשלא יה

 ועפ"י כל דין.

אחרי ביצוע פעולות והתחייבויות נותן השירות ולבחון  לעקוב .25.3.2.4

 התאמתן ועמידתן בדרישות מכרז זה.

לדרוש מנותן השירות ביצוע פעולות ומתן דו"חות ו/או משובים  .25.3.2.5

 הנדרשים לדעתו במסגרת ביצוע מכרז זה.

ברמה ובאיכות גבוהה, תוך עפ"י מכרז זה השירותים מתן מתחייב להזוכה  .25.3.3

תמדת לגבי טיב השירותים, איכות הטיפולים ורמת ניהול מעקב ובקרה מ



 08מתוך  38עמוד 

 

 61.2.2/61מהדורה ב'  –עבור משטרת ישראל  לימודים אקדמיים  - 6102/61מכרז מספר 

את זוכה יגיש למשטרת ישראל מקצועיות גבוהה של כל הפועלים מטעמה. ה

 לעניין סעיף זה. הניהול והבקרה ואופן שיטת 

 אי תחולת יחסי עובד מעביד .25.4

משטרת לבין  וו/או מי מעובדי הזוכהזה כדי ליצור בין  במכרזאין בכל האמור  .25.4.1

לצורך ביצוע  זוכהעסיק היכל העובדים ש. מעביד-ובדיחסי ע ישראל

 בלבד. הזוכהיהיו וייחשבו כעובדי  ,זה מכרזלפי  והתחייבויותי

כל ההוצאות הנובעות ממתן השירות, לרבות, רכישת ציוד, הובלה, ביטוח,  .25.4.2

כר עבודה, מס הכנסה, ביטוח לאומי, תשלומים ש תשלום לעובדי החברה )לרבות

בלבד  הזוכהיחולו על  ,ו היטל או תשלום חובה אחר(סוציאליים וכל מס א

בכל מים האמורים לתשלו תאחראי אהתלא  משטרת ישראלו וישולמו על ידו

 צורה שהיא.

, ולזוכה, או כל סכום אחר נוסף שישולם ל משטרת ישראלהתמורה שמשלמת  .25.4.3

אינו מהווה משכורת ולא שכר עבודה, אלא תמורה עבור כל השירותים הניתנים 

כמתחייב עפ"י מכרז זה והמבוצעים ע"י הזוכה בהיותו עצמאי, בלתי תלוי, ותוך 

לבין הזוכה ועובדיו אינם מהווים יחסים  משטרת ישראלהדגשה שהיחסים שבין 

 שבין עובד למעביד.

תניותיו כדי ליצור בין   הזה או בתניה מ במכרזמוסכם ומוצהר בזאת, כי אין  .25.4.4

כל יחסי שליחות ו/או שותפות  ואו מי מעובדי הזוכהלבין  משטרת ישראל

בכל צורה שהיא כנציג ו/או שליח של   וציג עצמימצהיר בזאת כי לא  והזוכה

 .התחייב בשמיוכן לא  משטרת ישראל

 במעטפת הלוגיסטית הסבת המכרז ופעילות קבלני משנה .25.5

זוכה אינו רשאי להסב מכרז זה או כל חלק ממנו וכן אין הוא רשאי להעביר או ה .25.5.1

משטרת אלא אם כן ניתנה הסכמת  ,לפי המכרזוכל חיוב למסור לאחר כל זכות 

 .לכך בכתב ומראש ישראל

בכל מקרה, העברת זכות או חיוב של הזוכה מכוח המכרז לא תתאפשר אלא למי  .25.5.2

במועד הגשת ההצעות ועומד בהם במועד  שעמד בכל התנאים המוקדמים למכרז

 ההעברה.

תיעשה רק לאחר קבלת אישור במעטפת הלוגיסטית, הפעלת קבלן משנה  .25.5.3

כי הפעלת קבלן משנה בשלב  ,בשלב הביצוע. מודגש בכתב משטרת ישראל

הרלוונטיות לעבודה אליה מונה ות דרישהבכל  והביצוע תהא בכפוף לעמידת

אם יחולו לאחר  גםלרבות דרישות הדין הרלוונטיות למכרז,  כקבלן משנה,

 תחילת ההתקשרות עם הזוכה.

 משטרת ישראלבאישור במעטפת הלוגיסטית  במקרה של הפעלת קבלני משנה .25.5.4

רשאית לפנות בכל עניין הקשור לפעילות זו  משטרת ישראל אכאמור לעיל, תה

שא באחריות יוכה יהזלזוכה ו/או לקבלן המשנה עפ"י בחירתה. בכל מקרה, 

משנה, לרבות לנושא איכות העבודה, לו"ז, נזקים, המלאה לכל פעילות קבלני 
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הפרות וכל נושא אחר המצוי באחריות החברה בקשר לעבודה עפ"י מכרז זה, 

 זאת מבלי לגרוע מאחריותו של קבלן המשנה.

 אמובהר בזאת כי מיזוג הזוכה או רכישתו ע"י חברה אחרת, שתוצאתה תה .25.5.5

חיובים ומטלות של הזוכה עפ"י מכרז זה לחברה הרוכשת או החברה  הסבת

, תחייב אישור מראש ובכתב 1999-הקולטת כהגדרתו בחוק החברות התשנ"ט

חשב כהסבת המכרז לכל דבר י, בהתאם לאמור לעיל, ותמשטרת ישראלשל 

המשמעות  אמשטרת ישראל הסבת המכרז כאמור, תהועניין. באם לא תאשר 

לפעול  תהא רשאית משטרת ישראלו /או הרכישה כפירוק החברהשל המיזוג ו

 .לעיל 16.2לאמור בסעיף בהתאם 

 סודיות .25.6

ו וכל גורם אחר שיתקשר עימו לצורך ביצוע מכרז זה ובקשר איתו, עובדיהזוכה,  .25.6.1

ייבים לא למסור כל ידיעות, התרשמויות, נתונים ו/או פרטים הנוגעים מתח

או לפעולות ולחומרי הגלם והתוצרים  הו/או למי מטעמ משטרת ישראלל

, לכל אדם שלא הוסמך לכך בכתב אליוו/או בקשר מכרז זה הנערכים במסגרת 

כדי למנוע שדבר מן הדברים ם ולעשות כמיטב יכולת משטרת ישראלע"י 

 האמורים יגיע לידי או לידיעת אדם אשר לא הוסמך לכך בכתב.

לשמור בסוד כל ידיעה שתגיע  ב,המצ" נספח י'גבי -בחתימתו עלמתחייב  הזוכה .25.6.2

שיעסקו במתן  ולהחתים את עובדיוכן מתחייב  זה מכרזעקב ביצוע  ואלי

 על נוסח זה. והשירות מטעמ

הדרושים לעריכת בדיקה ביטחונית,  םמסמכיהמתחייב לחתום על  הזוכה .25.6.3

בבדיקה  הזוכהשיעסוק במתן השירותים. עמידת  וולהחתים עליהם מי מטעמ

 זה. מכרזב כתנאי לתקפות הביטחונית תיחש

 הוראות סעיף זה, לא יחולו על העברת מידע מהמוסד האקדמי אל  .25.6.4

 ות"ת והמל"ג.-ה

  קניין רוחני .25.7

למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהוראות כל דין, מוסכם בזה בין הצדדים כי כל  .25.7.1

זכויות הקניין הרוחני ובפרט זכויות היוצרים שייווצרו במהלך ועקב העבודה 

עפ"י מכרז זה ו/או כל מידע ו/או מסמך ו/או רעיונות ו/או צילומים ו/או 

לך העבודה או שרטוטים ו/או העתקים שייווצרו או יפותחו או יומצאו במה

יהיו בבעלותה  ["משטרת ישראללהלן: "זכויות ]בקשר אליה או כתוצאה ממנה 

ויות השימוש ו/או הפיתוח והיא זככל ולה יהיו  משטרת ישראלהבלעדית של 

בעלת זכות היוצרים ו/או השימוש ו/או זכויות כלשהן ללא הגבלת זמן  אתה

 . ו/או מי מטעמו וללא צורך בנטילת רשות הזוכה

הזכות להשתמש בזכויות כאמור, לקבל לידיה את כל  אתה משטרת ישראלל .25.7.2

לרבות התיעוד המקורי, להכניס בו כל שינוי ולעשות בו כל שימוש  ,התיעוד

שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה, בין בעצמה ובין באמצעות אחרים, לרבות לשם 
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זכויות התקשרות כלשהי עם צד ג' ואין לזוכה כל זכות קניינית או אחרת ב

 עפ"י סעיף זה ולא תעמוד לו כל טענה או תביעה בקשר לכך. משטרת ישראל

הזוכה לעשות כל שימוש בזכות מזכויות  אם יבקשמבלי לגרוע מן האמור לעיל,  .25.7.3

כאמור, ו/או לרוכשה ו/או להעבירה ו/או למוכרה שלא במסגרת  משטרת ישראל

אלא לאחר שהתמלאו  ,כןרשאי לפעול  אעבודתו וחובותיו עפ"י מכרז זה, לא יה

 התנאים הבאים:

 .משטרת ישראלניתנה הסכמה מראש ובכתב של נציג  .25.7.3.1

או למי שזו תורה, תמורה בגין ההסכמה  משטרת ישראלשולמה ל .25.7.3.2

 כאמור, בשיעור ובתנאים שייקבעו.

אין באמור בסעיף משנה זה כדי לגרוע ו/או לפגוע בזכות קניין רוחני  .25.7.3.3

תחילת בידי הזוכה או מי מטעמו ערב  הנוגעת למכרז שהיתה

  מכרז זה ו/או שהגיעו לזוכה שלא בקשר למכרז זה. ההתקשרות מכח

 

  
 בברכה,

 

 ,                    נצ"םאייל אהרוני  

 ר' מחלקת הרכישות והמכירות 

 ויו"ר         ועדת         המכרזים
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 נספחים
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 נספח א' 
 לכבוד

 ישראלמשטרת 
 

 התחייבויות והצהרות המציע

אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לחתום על הצעה זו לרבות על מסמכי המכרז, נספחיו וטופס הצעת  .א

 המחיר בשם המציע וכי קראתי את כל מסמכי המכרז על נספחיו.

הנני מצהיר/ה כי המציע מסכים לכל התנאים המפורטים במכרז על נספחיו ומגיש/ה בזאת את  .ב

 ו.הצעת

אני מתחייב/ת כי אם משטרת ישראל תדרוש ממני תוך חודשיים ממועד קביעתי כזוכה, לחתום על  .ג

 הסכם/הזמנה, עפ"י תנאי המכרז ועפ"י המפורט בהצעתי לעיל, אחתום עמה על הסכם/הזמנה כאמור.

 11.1מוסכם, כמפורט בסעיף  יידוע לי כי הפרת התחייבותי האמורה תזכה את משטרת ישראל בפיצו .ד

 במכרז. משטרת ישראל תהא רשאית )במידה ותדרוש( לגבות את הבטוחה שמסרתי להבטחת

 התחייבותי זו. 

אני נותן/ת בזה את הסכמתי לגורם מוסמך במשטרת ישראל לעיין במלוא המידע הרלוונטי מהמרשם  .ה

הפלילי והמודיעיני ובכפוף לאמור בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים. ידוע לי כי אי מתן הסכמה 

 כנדרש לעיל פוסל את הצעתי. 

כי במסגרת זאת יישקל מלוא ידוע לי כי המציע חייב באישור ביטחון שדה כתנאי לקבלת ההצעה ו .ו

 המידע הפלילי והמודיעיני ככול שקיים. 

השדה של משטרת  ביטחוןידוע לי כי כל עובד מטעם המציע חייב אישור מוקדם בכתב מיחידת  .ז

 .י המציע במתן השרות נושא בקשה זו"ישראל, וזאת כתנאי להעסקתו ע

 

 ____ ____ / ____/ תאריך

  שם החברה/המציע

  /ח.פ.(עוסק מורשה) זיהוי פרמס

  שם איש הקשר מטעם המציע

  תפקיד איש הקשר

  כתובת דוא"ל של איש הקשר

            מספר טלפון נייד

            מספר טלפון

            מספר פקס

  עיר

  רחוב

  מספר בית

      מיקוד

  חתימה וחותמת
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 נספח א'6 

 לכבוד 
 משטרת ישראל

 
 

 חתימה אישור מורשה
 

פי -כי עלאני הח"מ, רו"ח/עו"ד ___________________________, מאשר בזאת, 

וההחלטות של התאגיד מסמכי ההתאגדות של התאגיד 

 ______________________________שהובאו בפניי, ה"ה המפורטים להלן:

 _______________________: ת"ז _______ ________________שם: ____________

 _______________________: ת"ז _______ ________________שם: ____________

 _______________________: ת"ז _______ ________________שם: ____________

הנם מורשי החתימה של המציע, וכי הם מוסמכים בחתימתם לחייב אותו 

 .6102/61פי מכרז מספר -בהתקשרות על

 

        _____________________________        ________          _____________________ 

 חתימה וחותמת רישיון                     פרמס             (משפחה)פרטי שם   תאריך                    
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  2א' נספח          לכבוד 
 משטרת ישראל

 

 מכרז תצהיר בדבר אי תיאום

_____העובד בתאגיד _____________ ____________________________בעל ת.ז. ____אני הח"מ 
 "המציע"( מצהיר בזאת כדלקמן: –)להלן 

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו. .1

 אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד במכרז זה. .2

 בקבלני המשנה המפורטים להלן:בכוונתי להשתמש, במסגרת הצעה זו  .3

תחום העבודה בו ניתנת  שם התאגיד
 קבלנות המשנה

 פרטי יצירת קשר

___________________ ___________________ ___________________ 

___________________ ___________________ ___________________ 

___________________ ___________________ ___________________ 

, הסדר או קשר המחירים אשר מופיעים בהצעתי נקבעו ע"י חברתי באופן עצמאי, ללא התייעצות .4
 לעיל(.  3עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר )למעט קבלני המשנה אשר צוינו בסעיף 

ת במכרז זה המחירים אשר מופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעו .5
או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה )למעט קבלני המשנה אשר צוינו 

 לעיל(.  3בסעיף 

אני ו/או המציע לא היינו מעורבים בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה, או  .6
 לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.

ו/או המציע לא היינו מעורבים בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג אני  .7
 שהוא.

ההצעה מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים או מו"מ אסור עם מתחרה או  .0
 מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.

המציע לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז. אם כן נא  .9
 ט:__________________________________________________________פר

המציע לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים לרבות עבירות  .18
של תיאומי מכרזים. אם כן נא 

 פרט:__________________________________________________________

 תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.אני מודע לכך כי העונש על 

 

___________         ___________        ___________        ___________        ___________ 
 תאריך                     שם התאגיד              חותמת התאגיד        שם המצהיר ותפקידו     חתימת המצהיר     

 

 אישור

הח"מ, עו"ד ____________ מאשר כי ביום ________________ התייצב בפני מר אני 

____________________ הנושא ת.ז. שמספרה __________________והמוסמך להתחייב בשם 

המציע והמוכר לי באופן אישי/אותו זיהיתי לפי ת.ז. שמספרה ________________ ולאחר שהזהרתי 

צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אישר בפני את נכונות י אם לא יעשה כן יהא לומר אמת וכ אותו כי עליו

 הצהרתו וחתם עליה בפני.

____        _________________________       ________          _____________________ 
  עוה"ד רישיון              חתימה וחותמת פרמס             (משפחה)פרטי שם      תאריך                    
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 נספח ב'

 לכבוד 
 משטרת ישראל

 
  מחירהטופס הצעת 

 

 

 :הערות ודגשים לטופס הצעת המחיר

צעה ההגיש הצעת מחיר לכל השירותים המפורטים בטופס הצעת המחיר. לעל המציע חובה  .1

  תיפסל על הסף ולא תידון. ,אופן חלקיאשר תוגש ב

 לצד כל פריט הכמות לשקלולסה"כ ללא מע"מ ע"י הכפלת ת האת עמודעל המציע למלא  .2

 .ובהתאמה ליחידה אחת לא כולל מע"מ₪ -בבמחיר 

 

 

מס"ד
תיאור 

השירות המבוקש

יחידת 

מידה

כמות 

לשקלול

מחיר ב-₪ 

ליחידה אחת 

)ללא מע"מ(

סה"כ 

)ללא מע"מ(

לימודי מכינה1
סטודנט 

בודד
50

2

לימודי תואר ראשון בתכנית 

משטרתית אשר מתקיימים במוסד 

האקדמי

סטודנט 

בודד
100

3

לימודי תואר שני בתכנית 

משטרתית אשר מתקיימים במוסד 

האקדמי ו/או במתקן משטרתי

סטודנט 

בודד
20

למודי אנגלית עד לקבלת הפטור4
סטודנט 

בודד
100

5

הרצאה בת שעה אקדמית )45 

דקות( במסגרת יום עיון כנדרש 

בפרקים ד' ו-ה'

שעת 

הרצאה 

אקדמית

8

6
לימודי תואר ראשון בתכנית קיימת 

הפתוחה לקהל הרחב

סטודנט 

בודד
10

7
לימוד תואר שני בתכנית קיימת 

הפתוחה קהל הרחב

סטודנט 

בודד
20

8

הרשאה לגישה מקוונת לספריית 

האונ' עבור עמדת מחשב במתקן 

משטרתי

עמדת 

מחשב
10

סה"כ בש"ח ללא מע"מ

תוספת מע"מ 17%

סה"כ בש"ח כולל מע"מ
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סה"כ המחיר, או בשורות  עמודת של אי התאמה בין המחיר המוצע ליחידה לבין במקרה .3

והוא אשר יילקח בחשבון  הסה"כ בתחתית הטבלה, יגבר המחיר המוצע ליחידה או לפריט

 לטובת שקלול ההצעה.

עפ"י מסמכי המכרז וכל  סופי ויכלול את כל מרכיבי השירות הנדרש אהמחיר שיוצע יה .4

. לא תשולם לעיל 1.2.2, לרבות הוראת סעיף ההוצאות הישירות והעקיפות באספקת השירות

 תמורה מעבר לאמור ולמוצע בטופס הצעת מחיר.

 . יוצעו במטבע ישראלי ללא מע"ממחירי הפריטים בטופס הצעת המחיר  .5

יגרור התאמת  ,. כל שינוי בשיעור המע"מ17%בשיעור התמורה תשולם בתוספת מע"מ כדין  .6

  התמורה בהתאם לשיעור המע"מ העדכני.

הכמויות המופיעות בטופס הצעת המחיר לעיל הנן לשקלול ההצעות בלבד ואין בהן משום  .7

 .כלשהםלכמות או להיקף התקשרות משטרת ישראל התחייבות 

 

 

 

   תאריך

 

   שם )פרטי + משפחה(

    

חתימה וחותמת 
   המציע
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 נוסח ערבות – 'גנספח               
 

 ___________  /חברת הביטוחשם הבנק                                         
 הטלפון ____________ פרמס                               

 הפקס _____________ פרמס
 

 כתב ערבות

 לכבוד 

 ישראל  משטרת

 ____________ הנדון: ערבות מס'

 

 _________________________________אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

 )במילים ______________________________________________________________(

אשר תדרשו מאת: ____________________________________________)להלן "החייב"( 

 .לימודים אקדמיים עבור משטרת ישראלבנושא  6102/61מכרז מספר עם  בקשר

יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב  15לכם את הסכום הנ"ל תוך אנו נשלם 

, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם או במסירה ידנית בדואר רשום

טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק 

 הסכום האמור מאת החייב.

 רבות זו תהיה בתוקף עד תאריך  _______________ע

 

 _________________________דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח __

 שם הבנק/חב' הביטוח

 מספר הסניף _____________   __________  מספר הבנק

 

 ___________________________________________הביטוח __ רתכתובת סניף הבנק/חב

                                                                                                                     
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

 

 

   שם )פרטי + משפחה(   תאריך

  

חתימת מורשה 
החתימה וחותמת 

החתימה או מורשה 
   הבנק
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 נספח ג'6 – נוסח הוראת קיזוז

 _______________ המוסד להשכלה גבוהה

 _______________________ מספר טלפון

 ________________________ מספר פקס

 

 לכבוד 

 ישראל  משטרת

 
 הוראת קיזוזהנדון: 

 :גבוהה )להלןאנו החתומים מטה, הנציגים המוסמכים של המוסד להשכלה  .1

 המוסד(______________, נותנים לכם בזאת הוראה בלתי מותנית לקזז כל סכום 

__(, _______________________________ש"ח, )במילים ____עד לסך ________

_________ מתאריך _________, מכל תשלום המגיע למוסד _____שיוצמד ל: ___

 הקיזוז(. :)להלןמהממשלה לפי כל דין, הסכם או הסדר 

אנו מסכימים כי החשב הכללי, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, יקזז מכל תשלום המגיע  .2

למוסד מן הממשלה לפי כל דין, הסכם או הסדר, כל סכום המגיע לממשלה מן המוסד בקשר 

מבלי שיהיה חייב  עבור משטרת ישראל לימודים אקדמייםבנושא  6102/61מכרז מספר עם 

  לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת המוסד. לנמק או 

אנו מתחייבים ומצהירים כי לא תהיה לנו כל טענה כלפי הממשלה על ביצוע קיזוז לפי הוראה  .3

 זאת, מכספים המגיעים למוסד מן הממשלה לפי כל  דין, הסכם או הסדר.

  _____._____הוראה זו תישאר בתוקפה עד תאריך ___ .4

 ף לאישור בכתב מהחשב הכללי במשרד האוצר.שינוי הוראה זו כפו .5

  
 

_________________________________ 
 שם מלא וחתימה של מוסמכים מטעם המוסד

  
 

 אישור עו"ד

 

אני הח"מ, עו"ד _____________, המשמש כיועץ המשפטי של ___________, מאשר בזאת כי 

החתימה המוסמכים של המוסד ומחייבת את  ידי מורשי-הוראת הקיזוז שבנדון חתומה כדין על

 המוסד.

 
_______________ 

 עו"ד             
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  ד' נספח

 לכבוד 
 משטרת ישראל

 
 

 לעיל 2.2בהתאם לתנאי המוקדם מס' פירוט ניסיון המציע והצהרתו 
 

מרוכזת ללימודי תואר  תוכניתפיתוח ויישום סיפק שירותי מציע ה כי, מצהיר בזאתאני הח"מ, 

השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות  5, במהלך לפחות /מוסד אחדלגוף, ראשון ו/או שני

 , כמפורט להלן:במכרז זה

במידה והטבלה הנ"ל אינה מספיקה כדי להכיל את כל הנתונים לפירוט הניסיון כמבוקש, ניתן  .1

 תקים.ועא להגיש נספח זה במספר יה

אינם נכונים ו/או איש הקשר לא ניתן להשגה, משטרת ישראל תהא ככל שפרטי איש הקשר  .2

 רשאית שלא להתייחס לניסיון המוצג ע"י המציע. 

הצהרת המציע בהתאם לנספח זה, תשמש את עורך המכרז לצורך מתן ניקוד במדד האיכות  .3

 .18.2.4.1.1 הקבוע בסעיף

 

   תאריך

 

   שם )פרטי + משפחה(

    

חתימה וחותמת 
   המציע

 
  

 מס"ד
 שם הגוף0

 מוסד

תקופת מתן 
 השירות

)משנה עד 
 שנה(

התואר 
 והתמחותו

מספר 
הסטודנטים 

שסיימו לימודיהם 
בתארים ראשון 
 ושני ייחודיים

 שם איש קשר
טלפון 

 לברורים

6 
 

      

2 
 

      

2 
 

      

4 
 

      

1 
 

      

1 
 

      

7       
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  6ד' נספח

 לכבוד 
 משטרת ישראל

 
 

לימוד מקבילות במוסד האקדמי המוצע בתחומי הקרימינולוגיה  תוכניותקיום 
 לעיל 2.4.6.2./6בהתאם לסעיף  ,ואכיפת החוק

 
לימוד מקבילות בתחומי הקרימינולוגיה ואכיפת  תוכניות מציעל כי, מצהיר בזאתאני הח"מ, 

 , כמפורט להלן: החוק

במידה והטבלה הנ"ל אינה מספיקה כדי להכיל את כל הנתונים לפירוט הניסיון כמבוקש, ניתן  .4

 תקים.ועא להגיש נספח זה במספר יה

זה, תשמש את עורך המכרז לצורך מתן ניקוד במדד האיכות הצהרת המציע בהתאם לנספח  .5

 .18.2.4.1.2הקבוע בסעיף 

 

   תאריך

 

   שם )פרטי + משפחה(

    

חתימה וחותמת 
   המציע

 
  

 הלימודים תוכניתשם  מס"ד
 תוכניתתחום 

 הלימודים
שם איש 

 קשר
 טלפון לברורים

6 
 

    

2 
 

    

2 
 

    

4 
 

    

1 
 

    

1 
 

    

7     
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  2ד' נספח

 
 

 לכבוד 
 משטרת ישראל

 
 

"י המציע בכתבי עת שפיטים, בארץ ובעולם, מחקרים מדעיים שפורסמו ע מספר

 לעיל 2.4.6.2./6, בהתאם לסעיף האחרונותהשנים  1במהלך 

 
 

_______________ )לציין את מספר המחקרים( רסם יהמציע פ כי, מצהיר בזאתאני הח"מ, 

 . השנים האחרונות 5מחקרים מדעיים בכתבי עת שפיטים, בארץ ובעולם, במהלך 

 

האיכות הקבוע הצהרת המציע בהתאם לנספח זה, תשמש את עורך המכרז לצורך מתן ניקוד במדד 

 .18.2.4.1.3 בסעיף

 

 

   תאריך

 

   שם )פרטי + משפחה(

    

חתימה וחותמת 
   המציע
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  ' הנספח 

 לכבוד 
 משטרת ישראל

 

 בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום תצהיר
 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי  ____________ת.ז.  ______________הח"מ  אני

 בזה כדלקמן: /המצהיר ,אם לא אעשה כן ,לעונשים הקבועים בחוק /האהיה צפוי
 

הנני נותן/נת תצהירי זה בשם _____________________ שהוא המציע )להלן: "המציע"( 

. אני המבקש להתקשר עם עורך מכרז מס' _______ לאספקת _________ עבור משטרת ישראל

 מצהיר/ה כי הנני מוסמך/כת לתת תצהירי זה בשם המציע. 
 

-בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים , התשל"ו

"(. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה ציבוריים גופים עסקאות חוק)להלן: " 1976

 וכי אני מבין/ה אותו.

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה של כדין והבטחת  –של המונח "עבירה" משמעותו 

, ולעניין עסקאות לקבלת 1907-או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז 1991-תנאים הוגנים(, התשנ"א

, גם עבירה על 2811-לחוק הגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב 2שירות כהגדרתו בסעיף 

 נויות בתוספת השלישית לאותו חוק.הוראות החיקוקים המ

 המציע הינו תאגדי הרשום בישראל.
 

 במשבצת המתאימה( X)סמן 

  ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת הצעות  לא הורשעוהמציע ובעל זיקה אליו

"( מטעם המציע בהתקשרות מספר _______ לאספקת _________ להגשה מועד)להלן: "

 עבור משטרת ישראל.

  לפחות  וחלפה שנה אחתבפסק דין ביותר משתי עבירות  הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו

 ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

  לפחות  ולא חלפה שנה אחתבפסק דין ביותר משתי עבירות  הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו

 ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

 

 ותוכן תצהירי דלעיל אמת.זה שמי, להלן חתימתי 

 

   תאריך

 

   שם )פרטי + משפחה(

    

חתימה וחותמת 
   המציע
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 המשך -' הנספח 

 

 
 בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום תצהיר

 

 

 א י ש ו ר

 
 

הופיע/ה בפני במשרדי  אני הח"מ, _______________, עו"ד מאשר/ת בזה כי ביום ________ 

ברח' ________________ בישוב/עיר______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה 

 אישי ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה/המוכר/ת לי באופן ________________עצמו/ה ע"י ת.ז. 

צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על  /יהאוכי תלהצהיר את האמת 

 התצהיר דלעיל.

     
 
 
 

_______________ _______________ _______________ 

 חתימה וחותמת מספר רישיון תאריך
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  ' ונספח 

 לכבוד 
 משטרת ישראל

 תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות

 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי  ____________ת.ז.  ______________הח"מ  אני

 בזה כדלקמן: /המצהיר ,אם לא אעשה כן ,לעונשים הקבועים בחוק /האהיה צפוי

הנני נותן/נת תצהירי זה בשם _____________________ שהוא המציע )להלן: "המציע"( 

_ לאספקת _________ עבור משטרת ישראל. אני המבקש להתקשר עם עורך מכרז מס' ______

 מצהיר/ה כי הנני מוסמך/כת לתת תצהירי זה בשם המציע. 

 

 :במשבצת המתאימה( X)סמן 

  לא חלות על המציע. 1990לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף 

  חלות על המציע  1990ח לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ" 9הוראות סעיף

 והוא מקיים אותן.

 

 על חלות 1990-"חהתשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף שהוראות)במקרה 

 :במשבצת המתאימה( Xנדרש לסמן  המציע

  עובדים. 188-המציע מעסיק פחות מ 

  עובדים או יותר. 188המציע מעסיק 

 

 :במשבצת המתאימה( Xעובדים או יותר נדרש לסמן  188)במקרה שהמציע מעסיק 

  המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה

לחוק שוויון זכויות לאנשים  9והשירותים החברתים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. – , ובמקרה הצורך1990-עם מוגבלות, התשנ"ח

  המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים

לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,  9החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

מקרה , הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן )ב1990-התשנ"ח

 שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עימו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.

 

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה 

 ימים ממועד ההתקשרות. 38הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 אמת.זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל 

 

   תאריך

 

   שם )פרטי + משפחה(

    

חתימה וחותמת 
   המציע
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 המשך -' ונספח 

 
 
 

 תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות

 

 
 א י ש ו ר

 
 

 בפני במשרדי /ההופיע  ________ ביוםאני הח"מ, _______________, עו"ד מאשר/ת בזה כי 

 מר/גב' _____________ בישוב/עיר______________רח' ________________ ב אשר

לי באופן אישי ואחרי  /תמוכרה/________________על ידי ת.ז.  /העצמו /תהשזיהה

לעונשים הקבועים בחוק אם לא  /הצפוי אהית/להצהיר את האמת וכי  /הכי עליו /השהזהרתיו

 .חתם/מה בפני על התצהיר דלעיליעשה כן, ת/

 

 

 

_______________ _______________ _______________ 

 חתימה וחותמת מספר רישיון תאריך
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 'ז נספח

 

 

  

      
           /           

                 /      '  /     
 :  02-5428294/321     :   04-6458996 

 

 :                                         
 
1. :                                  ,           /             /           ,                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.                          1.                                     -               ,      
 

3.                                                                                   :  
            .                    

        

 

 
 

           
   

EMAIL:_____________________@____________ 
 
 
4.                                                                                        

.                                                            ,               

 
5. .             /         /                                                                 

 
6. .                            ,                                                   

 
7.                                                                                            

 .              
 
 

                                              ____________                 ___________________ 
                                                                                                        

 
                                              ____________                 ___________________ 

                       /                                        

                                                                               /            

  "   / . /           '   )    (        

         

          
        

         

           '  
           

           

           '         
      '   –      /            

      '   –       /               
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   ח' נספח

 לכבוד 
 משטרת ישראל

 

 תצהיר פשיטת רגל והעדר תביעות

 

אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי 

 לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם 

התקשר עם הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש ל .1

. אני מכהן כ_______________ [להלן: "המציע"]במסגרת מכרז זה  משטרת ישראל

 והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. 

 לא מתנהלות תביעות נגד המציע הריני להצהיר כי נכון ליום תצהירי זה_____________ .2

אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל ו/או  שעלולות לפגוע בתפקודו ככל שיזכה במכרז וכן כי

 פירוק שעלולים לפגוע בתפקודו ככל שיזכה במכרז.

 שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  וזה .3

 

____________________ 
 המצהירחתימת 

 

 אישור

 

________________, עו"ד, מאשר0ת כי ביום ____________ הופיע0ה בפני אני הח"מ, 

במשרדי ברחוב ___________ בישוב0עיר ______________ מר0גב' _____________ 

שזיהה0תה עצמו0ה ע"י ת.ז._____________ 0המוכר0ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו0ה כי 

נשים הקבועים בחוק אם לא ת0יעשה כן, חתם0ה בפני צפוי0ה לעו אעליו0ה להצהיר אמת וכי ת0יה

 על התצהיר דלעיל. 

 

        

_______________ _______________ _______________ 

 חתימה וחותמת מספר רישיון תאריך
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 ' ט נספח

 לכבוד 
 משטרת ישראל

 

 )של המציע( ניגוד עניינים היעדרהתחייבות ל

 
 שנת________ ביום ____ בחודש _____ ____________שנערכה ונחתמה ב_____

 

 ____________________ על ידי

 __________ת.ז. ____________

 "(המציע)להלן: "                                               מכתובת ___________________

 

פרסמה מכרז בנושא בשם מדינת ישראל שטרת ישראל מו הואיל

  ;"(המכרז_________________________________ )להלן: "

 ;הספקת הטובין נשוא המכרז/מתן השירותיםהמציע מעוניין להגיש הצעתו לו והואיל

 הספקת הטובין/עשוי להימצא במצב של ניגוד עניינים במסגרת מתן השירותים מציעוה והואיל

 ולאחריו;

 ישראל כדלקמן: משטרתמתחייב כלפי  מציעלפיכך ה

 הגדרות .1

 בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

 הטובין/אשר באמצעותו יינתנו השירותים מציע או מי מטעמול אחד מעובדי הכ  "עובד"

 .משטרת ישראלל

, תוכנית(, ידיעה, מסמך, תכתובת, Know-How(, ידע )Informationכל מידע )  "מידע"

חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור ו/או הנוגע למתן נתון, מודל, 

בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של  הספקת הטובין/השירותים

שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או 

 אחרת.

הספקת /למתן השירותים או העובד בקשר מציעכל מידע אשר יגיע לידי ה "סודות מקצועיים"

או לאחר מכן,  הספקת הטובין/, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותיםהטובין

 משטרת ישראללרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר ימסר ע"י 

  .הו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמ

, ובמהלך הטובין הספקת/, במהלך תקופת מתן השירותיםומצהיר ומתחייב שאין ולא יהיה ל מציעה .2

שלושה חודשים מתום תקופה זו, ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא עם גורמים בעלי עניין בתחום נושא 

בכתב, לאחר שהעובדות הוצגו  ו זאתאישרהגורמים המוסמכים במשטרת ישראל הפניה, למעט באם 
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עניינים מדובר בניגוד עניינים שולי , כי אין בעובדות אלו משום ניגוד עניינים או באם קיים ניגוד םבפניה

 . התקשרותאשר אין בו השפעה על השירותים נשוא ה

נשוא מתן  הטובין/פעל מטעם כל גורם שהוא בתחום השירותיםימצהיר ומתחייב שלא ייצג או  מציעה .3

הספקת /, במהלך תקופת מתן השירותיםמשטרת ישראל, למעט מטעם הספקת הטובין/השירותים

דים ושלושה חודשים לאחריה, אלא אם כן התקבל לכך אישור מראש ובכתב של בין הצד הטובין

 .משטרת ישראל

עלול להימצא  המציע,באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלם  למשטרת ישראלמתחייב להודיע  מציעה .4

 הנתון או המצב האמורים.  ובמצב של ניגוד עניינים, מיד עם היוודע ל

, להתקשר עם כל גורם כאמור ועל כל כוונה של למשטרת ישראלמראש  מצהיר ומתחייב לדווח מציעה .5

משטרת בעניין.  ה, בניגוד להתחייבויות בסעיפים אלו, ולפעול בהתאם להוראותיעילל 2-3בסעיפים 

התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד  מציעלא לאשר ל תרשאי ישראל

 ל בהתאם להוראות אלו, בהקשר זה.פעימתחייב כי   מציעעניינים, וה

 

 ולראיה באנו על החתום:

 

   תאריך

 

   שם )פרטי + משפחה(

    

חתימה וחותמת 
   המציע
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  ' י נספח

 לכבוד 
 משטרת ישראל

 

 שמירת סודיותהצהרה בדבר 

 

 שנת__________ ביום ____ בחודש _____ __________שנערכה ונחתמה ב__

 _______________________ על ידי

 ____________ת.ז. _____________

 מכתובת ______________________

 

לבין ___________________  )להלן: בשם מדינת ישראל שטרת ישראל מובין  הואיל

"( התקשרות בנושא _________________________________ )להלן: הספק"

  ;"(ההתקשרות"

 ;ישראל להגן משטרתוהנני עשוי להיחשף לסודות מקצועיים עליהם מעוניינת  והואיל

 הנני מתחייב כלפי מדינת ישראל כדלקמן:לפיכך 

 הגדרות .6

 בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

אשר באמצעותו יינתנו השירותים  ספק ו/או מי מטעמוכל אחד מעובדי ה "עובד"

 .שטרת ישראללמ

, תוכנית(, ידיעה, מסמך, תכתובת, Know-How(, ידע )Informationכל מידע ) "מידע"

נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור או הנוגע למתן 

בין בכתב ובין בע"פ בכל צורה או דרך של שימור  הספקת הטובין/השירותים

 ו אחרת.א מגנטית ,אופטית ,אלקטרונית ,ידיעות בצורה חשמלית

הספקת /או העובד בקשר למתן השירותיםו/ ספקכל מידע אשר יגיע לידי ה  "סודות מקצועיים"

או לאחר מכן,  הספקת הטובין/, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותיםהטובין

 משטרת ישראל,לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר ימסר ע"י 

 כל גורם אחר או מי מטעמו. 

 סודיותשמירת  .7

הנני מתחייב לשמור את המידע או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש אך ורק 

. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות אספקת הטובין נושאי התקשרות זו/לצורך מתן השירותים

המידע או האמור, הנני מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את 

 הסודות המקצועיים.

הנני מצהיר כי ידוע לי שאי מילוי התחייבויותיי מהוות עבירה לפי פרק ז' )ביטחון המדינה, יחסי חוץ 

 .1977 -וסודות רשמיים( לחוק העונשין, תשל"ז 
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הריני מצהיר כי ידוע לי, כי חשיפת מידע אישי המגיע לידי, לגורם שאינו מורשה לקבלו, עלולה להוות 

לחוק הגנת הפרטיות  5פי סעיף -גיעה בפרטיותו של אדם, עבירה שבגינה אני עלול להיתבע לדין עלפ

 .1901-התשמ"א

אני מתחייב לשמור בקפדנות אחרי כל ההוראות בדבר שמירת סודיות ואחר כללי הביטחון  .0

 שיונהגו בעתיד.

לידיעות שהגיעו אלי עקב התחייבות זו כוחה יפה גם בתום מילוי תפקידי כאמור בכל הקשור  .9

 מילוי תפקידי בקשר להתקשרות.

י משטרת ישראל "כמו כן, אני נותן בזאת את הסכמתי לעריכת בדיקת ביטחון שדה לגביי ע .18

 וכנהוג על ידה לרבות העיון במרשם הפלילי.

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

   תאריך

 

   שם )פרטי + משפחה(

    

חתימה וחותמת 
   המציע
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  ' יא נספח

 דרישות הביטוח במכרז

 

 –הזוכה מתחייב  לרכוש, ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת מדינת ישראל 

משטרת ישראל ולהציג למשטרת ישראל, את הביטוחים הכוללים הכיסויים והתנאים הנדרשים 

 -כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

 
 ביטוח חבות מעבידים  .6

הזוכה יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל  .א

 תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

דולר ארה"ב לעובד, למקרה  5,888,888 -גבולות האחריות לא יפחתו מסך .ב

 ולתקופת הביטוח )שנה(.

הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה  .ג

 היה ויחשב כמעבידם. ועובדיהם

משטרת ישראל, היה ונטען לעניין  –הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  .ד

תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהם כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי 

 מי מעובדי הזוכה, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

 
 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .2

החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי  הזוכה יבטח את אחריותו .א

צד שלישי גוף ורכוש בגין פעילותו, בכל מקום בתחומי מדינת ישראל והשטחים 

 המוחזקים.

דולר ארה"ב, למקרה ולתקופת הביטוח  2,588,888 -גבול האחריות לא יפחת מסך .ב

 )שנה(.

 .Cross Liability -בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  .ג

הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של  .ד

 קבלנים, קבלני  משנה ועובדיהם.

 ייחשב רכוש צד שלישי. –רכוש מדינת ישראל .ה

 .שלישי צד ייחשבו, רכושם המשתתפים בלימודים כולל .ו

 חבות ביטוח במסגרת מכוסים שאינם, מרצים, מדריכים ובעלי תפקידים נוספים .ז

 .שלישי צד ייחשבו, הזוכה של המעבידים

משטרת ישראל, ככל שייחשבו  –הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  .ח

 אחראים למעשי ו/או מחדלי הזוכה והפועלים מטעמו.
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  ביטוח רכוש .3

ככל והלימודים וימי העיון יתקיימו מחוץ ליחידות ) והתכולה המבנהיבטח את הזוכה 

באתרים בהם יתקיימו הלימודים והמפגשים  הציוד, כולל (ולמתקני משטרת ישראל

או כל הסיכונים ציוד אלקטרוני, בהתאם לאופי הציוד, על בסיס ערך בביטוח אש מורחב 

 .   כינון

 :לחילופין

יהיה מבוטח על ידי בעלי /שוכרי הרכוש  הציוד, וכל רכוש אחר שאינו שלוידאג כי הזוכה 

 וכן, עובדיהם משטרת ישראל  –בוב כלפי מדינת ישראל סעיף ויתור על זכות השי ויכלול

  .בלימודים המשתתפים כלפי

 
 ביטוחים נוספים .4

 :לגבי כי וידאג הזוכה יוודא

הלימודים והמפגשים )ככל ויתקיימו מחוץ ליחידות ולמתקני משטרת  קיום מקומות

 שלישי צד כלפי אחריות ביטוח והמפגשים יהיה הלימודים קיום מקום למפעילי - ישראל(

 הביטוחים. ותכולתם למבנים רכוש ביטוח וכן ולתקופה, בגבולות אחריות סבירים למקרה

 כלפי משטרת ישראל, עובדיהם וכן כלפי השיבוב זכות על ויתור סעיף לכלול יורחבו

 . בלימודים המשתתפים

 

 כללי .1

 בכל פוליסות הביטוח הנדרשות מהזוכה יכללו התנאים הבאים:

, משטרת ישראל  –מדינת ישראל לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים  נוספים:   .א

 בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.

בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף  .ב

יום לפחות במכתב רשום לחשב  68אלא אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 

 משטרת ישראל. 

 מדינת כלפי חזרה או השתתפות, תביעה, שיבוב/תחלוף זכות כל על רמוות המבטח .ג

 רשהוויתו ובלבד, משטרת ישראל, עובדיהם והמשתתפים בלימודים     - ישראל

        זדון. כוונת מתוך לנזק שגרם אדם יחול לטובת לא

 הפוליסות כל עבור הביטוח דמי לתשלום המבטח כלפי בלעדית אחראי הזוכה .ד

 הפוליסות. תנאי פי על המבוטח על החובות המוטלות כל ולמילוי

    הזוכה. על בלעדית תחולנה ופוליסה פוליסה בכל הנקובות העצמיות ההשתתפויות .ה

 אחריות את שהיא כל בדרך מקטין או המפקיע הביטוח בפוליסות סעיף כל .ו

  כאשר, המבטח

 ביטוח בחזקת הינו והביטוח, ישראל מדינת כלפי יופעל לא אחר ביטוח קיים

 הביטוח. פי על הזכויות ראשוני המזכה במלוא

תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל, לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי  "פוליסות נוסח  .ז

 ביט____________ )יש לציין שנה(", בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.

 חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים בכל הפוליסות המבוטחות.  .ח
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, הביטוחים כאמור  קיום על בחתימתו אישור או המבטח י"ע מאושרות, הביטוח פוליסות העתקי

 החוזה.  למועד חתימת למשטרת ישראל עד הזוכה ידי על יומצאו

 
 משטרת ישראל, להחזיק – ישראל מדינת עם החוזית ההתקשרות תקופת בכל מתחייב הזוכה

 .הביטוח פוליסות את בתוקף

 

מדינת  עם החוזה עוד כל ,בשנה שנה מדי ידו על תחודשנה הביטוח פוליסות כי מתחייב הזוכה

 המחודשות הביטוח פוליסות העתקי את להציג מתחייב הזוכה .בתוקף משטרת ישראל – ישראל

 למשטרת ישראל, לכל חידושן על בחתימת מבטחו אישור או המבטח י"ע וחתומות מאושרות

 .        הביטוח תקופת תום שבועיים לפני המאוחר

 

 פי דין ועל פי על עליו החלה חובה מכל הזוכה את לפטור כדי הביטוח בסעיפי האמור בכל אין

סעד  או זכות כל עלמשטרת ישראל  – ישראל מדינת של כוויתור האמור את לפרש ואין החוזה

 .   זה חוזה  פי ועל דין פי על להם המוקנים
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  המשך  -' יא נספח

 לכבוד 
 

 משטרת ישראל –מדינת ישראל 
 46המטה הארצי רמלה, רח' בעלי המלאכה 

 
 

 א.ג.נ., 
 

 אישור קיום ביטוחיםהנדון: 
 

______________________________________  למבוטחנו ערכנו כי בזה מאשרים הננו

____________ _____ יום עד_____ ____________ מיום  הביטוח לתקופת"( הזוכה" להלן:)

 את משטרת ישראל,  – ישראל עם מדינת מכרז וחוזה פי , עלבקשר למכרז לימודים אקדמיים

                                                      :להלן המפורטים הביטוחים

 
 ביטוח חבות מעבידים, פוליסה מס'___________________

 .   המוחזקים והשטחים  ישראל מדינת תחומי בכל עובדיו כלפי החוקית אחריותו .1

 הביטוח ולתקופת למקרה, לעובד ב"ארה דולר 5,888,888 -מסך יפחת לא האחריות גבול .2

 .(שנה)

 היה ועובדיהם משנה קבלני, קבלנים כלפי המבוטח של חבותו את לכסות מורחב הביטוח .3

 כמעבידם.  ויחשב

 ונטען היה, ישראלמשטרת  – ישראל מדינת את לשפות מורחב הפוליסה פי על הביטוח .4

 כלשהם מעביד הם נושאים בחבות כי כלשהי מקצוע מחלת/עבודה תאונת קרות לעניין

 .  ועובדיהם שבשירותו משנה קבלני קבלנים, ,הזוכה מעובדי מי כלפי

 
 

 שלישי, פוליסה מס'___________________________ צד כלפי אחריות ביטוח

 גוף נזקי בגין, ישראל מדינת דיני פי על שלישי צד כלפי אחריות בביטוח החוקית אחריותו .1

 המוחזקים. והשטחים ישראל מדינת תחומי ורכוש בכל

  .(שנה) הביטוח ולתקופת למקרה ב"ארה דולר 2,588,888 -מסך יפחת לא האחריות גבול .2

 .Cross  Liability - צולבת אחריות סעיף נכלל בפוליסה .3

, קבלנים  של פעילות בגין שלישי צד כלפי המבוטח של חבותו את לכסות מורחב הביטוח .4

 ועובדיהם.  משנה  קבלני

 ייחשב רכוש צד שלישי. –רכוש מדינת ישראל  .5

 .שלישי צד ייחשבו, רכושם המשתתפים בלימודים כולל .6

 חבות ביטוח במסגרת מכוסים שאינם, מרצים, מדריכים ובעלי תפקידים נוספים .7

 .שלישי צד ייחשבו, הזוכה של המעבידים

משטרת ישראל, ככל שייחשבו  אחראים  –הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל  .0

 למעשי ו/או מחדלי הזוכה והפועלים מטעמו.
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  ביטוח רכוש, מס' פוליסה:________________________  
 

בביטוח אש מורחב והמפגשים  באתר בו מתקיימים הלימודים, כולל הציוד והתכולה המבנה ביטוח
    .הסיכונים ציוד אלקטרוני, בהתאם לאופי הציוד, על בסיס ערך כינוןאו כל 

 
 

 כללי
 

 :הבאים התנאים נכללו הביטוח בפוליסות
 

 בכפוף ,משטרת ישראל –מדינת ישראל : נוספים כמבוטחים התווספו המבוטח לשם .1

   השיפוי לעיל. להרחבי

אלא  תוקף, כל להם יהיה לא הצדדים אחד י"ע  הביטוח ביטול או צמצום של מקרה בכל .2

 –למדינת ישראל  רשום במכתב לפחות יום 68 של מוקדמת ידינו הודעה על ניתנה אם

 משטרת ישראל.

 - ישראל מדינת כלפי חזרה או השתתפות, תביעה, שיבוב/תחלוף זכות כל על מוותרים אנו .3

אדם יחול לטובת  לא רשהוויתו ובלבד, משטרת ישראל, עובדיהם והמשתתפים בלימודים

      זדון.  כוונת לנזק מתוך שגרם

החובות  כל ולמילוי הפוליסות כל עבור הביטוח דמי לתשלום כלפינו בלעדית אחראי הזוכה .4

 .  הפוליסות תנאי פי על המוטלות על המבוטח

 .הזוכה על בלעדית תחולנה ופוליסה פוליסה בכל הנקובות העצמיות ההשתתפויות .5

 כאשר, המבטח אחריות את שהיא כל בדרך מקטין או המפקיע הביטוח בפוליסות סעיף כל .6

 בחזקת הינו משטרת ישראל, והביטוח -כלפי מדינת ישראל  יופעל אחר לא ביטוח קיים

 .הביטוח פי המזכה במלוא הזכויות על ראשוני ביטוח

לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח , תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל .7

 .להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל ", בכפוף__________ )יש לציין שנה(ביט

 חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים בכל הפוליסות המבוטחות. .0
                 

המקורית עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה  הבכפוף לתנאי וסייגי הפוליס
 ת.והמקורי ותלגרוע מתנאי הפוליס בשינויים אלו כדי  ובלבד שאין 
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  יב' נספח

 נספח הצמדה

 188%להפחתה מהמחיר בסך של  תזכאיא הומשטרת ישראל תזכאי לתוספת,  אהספק יה .1

 1.6משיעור השינוי באחוזים, בין המדד הבסיסי לבין המדד הקובע במועדים כאמור בסעיף 

 כדלקמן: אחישוב ההצמדה יהלהלן.  

 המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. )כללי( המחירים לצרכןמדד  :שם המדד .1.1

 .במכרז 5 : המועד האחרון לקבלת הצעות עפ"י המכרז כאמור בסעיףיום הבסיס .1.2

 חודשים מיום הבסיס. 10: המדד הידוע בתום המדד הבסיסי .1.3

: המדד הידוע לאחרונה במועד שנקבע לאספקת השרות, או במועד אספקתו המדד הקובע .1.4

 .להלן 1.6כפוף לאמור בסעיף ב, לפי הנמוך ביותר, בפועל

 המחירים שהוצעו במכרז. :המחיר הבסיסי .1.5

 כדלקמן: אחישוב ההצמדה יה .1.6

 
  Xמחיר הבסיס 

 מדד קובע )בנק'(       
1 -  ---------------- 

 מדד בסיס )בנק'(      
 

 הבסיס. חודשים מיום 10עדכון המחירים ייעשה, אחת לשלושה חודשים, החל מחלוף  .1.7

 
 גיש הספק חשבונית שתפרט בנפרד אתעם אספקת הטובין/השירות עפ"י תנאי ההזמנה, י .2

מעבר  סופית,  אהמחיר הבסיסי ואת הפרשי ההצמדה עפ"י החישוב דלעיל. החשבונית הנ"ל תה

 זכאי לכל תוספת התייקרות או אחרת. אלא יההספק  ,להפרשי ההצמדה שפורטו לעיל

 
לחוק יציבות המחירים במצרכים ובשירותים )הוראות שעה(  הוראות ההצמדה כפופות .3

וכל צו שהוצא על פיו או כל דבר חקיקה אחר שיבוא במקומו או בנוסף לו וכל  1905-התשמ"ה

 חיקוק נוסף המסדיר התקשרויות במשק.

 
החודשים הראשונים של ההתקשרות יחול  10לעיל, במידה ובמהלך  1.6 על אף האמור בסעיף .4

עשה ההתאמה ית ,ומעלה ביחס למדד הידוע ביום הבסיס 4%ושיעורו יעלה לכדי  שינוי במדד

 לשינויים כדלקמן:

 בגובה המדד הרלוונטי ביום בו עבר את המדד הידוע         אייקבע מדד בסיס, אשר יה .4.1

 ויותר(. 4%ום הבסיס )בשיעור של בי

צמדות )רבעוני, חצי שנתי, הביצוע ההצמדה ייעשה בחלוף פרק הזמן שנקבע לביצוע ה .4.2

ויותר )ביחס למדד הידוע  4%שנתי( כמפורט לעיל החל מהיום בו עלה המדד בשיעור של 

 ביום הבסיס(. 

    אהיבוצע בין מדד הבסיס שנקבע כאמור לעיל ]ר ,שיעור ההתאמה לצורך ביצוע ההצמדה .4.3

 מדד הקובע נכון ליום ביצוע ההצמדה.בין הל [לעיל 4.1 סעיף 

 
 רה של שינוי במיסים העקיפים בתקופת המכרז, תעוקר השפעת השינוי ותחושבבכל מק .5

 התוספת, או ההפחתה הנובעים מהשינוי.
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 7702/67מפרט 
 

לימודי תואר ראשון לשוטרי 
 משטרת ישראל
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 כללי .6

תהליך האקדמיזציה במ"י, בעיקרו, הינו שילוב של ההשכלה האקדמית במסגרת  1.1

 ההכשרות במשטרה.

כך למשל צוערי קורס הקצינים במכללה הלאומית לשוטרים בבית שמש,  נדרשים  1.2

 ללימודי תואר ראשון, כחלק מהסמכתם לקצונה.

חטיבת ההדרכה, מעוניינת להתקשר עם מוסד אקדמי  –לצורך כך, משטרת ישראל  1.3

( במסלול מיוחד עבור המשטרה, הכולל: .B.Aלצורך לימודים האקדמיים לתואר בוגר )

על פי מבחן  –)במידת הצורך(, לימודי אנגלית ברמה טרום בסיסית )במידת הצורך  מכינה

אמיר"ם שתקיים האונ' הזוכה(, לימודי תואר ראשון עבור אנשי משטרה שאין להם 

 תואר ראשון ולימודים אקדמיים )המזכים בנ"ז(, שלא לצורך תואר, עבור אנשי משטרה.

 

 רקע .2

 ת ידע, הקניית ערכים ופיתוח המיומנותעיקרה של הכשרה משטרתית היא רכיש 2.1

 המקצועית הדרושה לביצוע התפקיד, על פי תחום העיסוק.

לעומת זאת, מהות האקדמיה היא פיתוח כישורים אינטלקטואלים, הקניית יכולת חשיבה  2.2

 מקורית, רכישת כלים לניתוח בעיות והתמודדות איתן.

וחיוני לתפקוד נכון של  שילוב בין הכשרה משטרתית להשכלה אקדמית הוא הכרחי 2.3

 שוטרים בכלל וקצינים בפרט. 

 

 מאפייני ההתקשרות הנדרשים .2

 במסגרת קורס הקצינים ישולבו לימודים אקדמיים במסלול של תואר ראשון. 3.1

כיתות  עבור צוערי המשטרה, עם אופציה של המשטרה  -מסגרת הלימודים הנדרשת  3.2

צוערים, לכל התואר או לקורסים לשלב, באותן כיתות, שוטרים נוספים שאינם 

 ., בכפוף לאישור המל"ג לגבי אוכלוסיות מוגדרותמסוימים

הלימודים לתואר ראשון יחלו לפני תחילת קורס הקצינים ויסתיימו בתום הקורס.  3.3

שבועות, אם כי ייתכנו שינויים במשך הקורס בהתאם  20 -משכו של  קורס הקצינים כ

ודים והיקפם לאורך התקופה יהיו כמפורט להחלטת פיקוד המשטרה.  משך הלימ

 להלן. 9בסעיף 

תיפתח טרום תחילת לימודי התואר, עבור צוערים של המוסד האקדמי כיתת מכינה  3.3

 להלן. 5הנדרשים לכך, כמפורט בסעיף 

יכיר לסטודנטים בנקודות הזכות שכבר  ,: המוסד האקדמי שייבחרהכרה בנקודות זכות 3.3

ו/או לימודים מחוץ לקמפוס במסגרת של הכשרות קודמים, אקדמיים רכשו בלימודים 

 .לנהלי המוסד ועפ"י החלטתו הבלעדית ובהתאם להנחיות המל"גבכפוף משטרתיות 

אך יש להיערך לקיים חלק   ,החלק המרכזי של הקורסים יתקיים בקמפוס המוסד הזוכה 3.3

ר ל"ג בדבהמלאישור מהקורסים/ההרצאות האקדמיים במתקן משטרתי, בכפוף 
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. , וזאת בהתאם לדרישת המשטרה ובתאום עם המוסד האקדמילימודים מחוץ לקמפוס

 ללא עלות נוספת.הנה , הגעת המרצים למתקן המשטרתי לצורך קיום הלימודים כאמור

הלימודים יתקיימו במהלך כל השנה ללא תלות במועדי הסמסטרים הסטנדרטיים של  3.3

הזמנים, כולל ות גמישות בנוגע ללוחהמוסד האקדמי. לכן, נדרשת מהמוסד האקדמי 

 לימודים בחול המועד ובסמסטר קיץ.

 
 היקף הלומדים במסלול האקדמי  .4

 58 -, לא יפחת מהראשון מספר הסטודנטים: צוערים/קצינים/שוטרים ללימודי התואר 3.1

 .סטודנטים

מ"י תהיה רשאית לבקש פתיחת כיתה נוספת לכיתת הצוערים עבור סטודנטים,   3.2

 שוטרים ו/או קצינים שאינם במסגרת קורס הקצינים.צוערים ו/או 

לימודים קיימות  תוכניותמ"י רשאית לשלב בלימודים שוטרים וקצינים במסגרת  3.3

 ופתוחות לקהל הרחב וזאת שלא במסגרת קורס הקצינים.האקדמי במוסד 

 

 במסגרת כיתת מכינה של המוסד האקדמי – מכינה  .1

 יידרש לפתוח כיתת מכינה, לפני תחילת לימודי  ,המוסד האקדמי שייבחר 3.1

, בהתאם לתנאי הקבלה שיוגדרו על ידי המוסד התואר, עבור צוערים הנדרשים לכך

עבור שוטרים נוספים שאינם במסגרת האקדמי. כמו כן, לימודי המכינה יתאפשרו 

 קורס הקצינים על פי החלטת המשטרה.

 רה, בתאום עם המוסד האקדמי.מועד פתיחת לימודי המכינה יקבע ע"י המשט 3.2

בסמוך למועד תחילת לימודי לימודי המכינה יסתיימו ברצף.  יתקיימומכינה לימודי ה 3.3

 הראשון.  התואר

 .בלבד בכפוף לאישור המל"ג לגבי אוכלוסיות מוגדרותתכלול שוטרים  ,מכינההכיתת  3.3

סטודנטים. במידת הצורך תפתחנה שתי  35ספר הלומדים בכיתת מכינה לא יעלה על מ 3.3

 כיתות או יותר. 

 

 )במסגרת קורס קצינים( ללימודי תואר ראשון משטרתית תוכנית  .1

תוך יידוע המשטרה וכל זאת בכפוף  ,תוכנית הלימודים תעוצב ע"י המוסד האקדמי בלבד 3.1

 להוראות המל"ג.

כל עוד מדובר , מחייבות של משטרת ישראל בעניין ישימות לשכר התוכנית תעמוד בדרישות 3.2

 .בתוכנית לימודים שאושרה למוסד האקדמי ע"י המל"ג

התחום הלימודים המזכה לצרכי שכר בתואר הראשון הנו קרימנולוגיה ו/או מזרח התיכון, לפי  3.3

 הכללים הבאים: 

 : בתחום מזכה.חוגי-תואר חד 3.3.1
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ייחשב כולו כשקיל לתחום  הנו בתחום המזכה,אם אחד מהחוגים חוגי: -תואר דו 3.3.2

 המזכה.

בתחום מזכה על מנת  48%על התואר מדעי הרוח והחברה: 0תואר כללי0רב תחומי 3.3.3

שייחשב כולו כשקיל לתחום המזכה לצרכי שכר או לחילופין, להכיל שני תחומים מזכים 

 מכלל התואר.  48%בהיקף של 

 הקצינים יהיה תואר "בוגר" של המוסד האקדמיהתואר שיתקבל בסיום הלימודים וקורס  3.3

שם מסלול מציין את זכאות לתואר אשר יצורף ספח  ,. לתעודת הבוגרובהתאם לכללי המל"ג

קבע בתאום עם גורמי המשטרה ובהתאם לתכני יוכפי שיהלימודים  תוכניתהלימודים ופירוט 

 .התואר

 בהתאם לנהלי המוסד האקדמי בנקודות הזכות לתואר , במידת האפשר,המוסד האקדמי יכיר 3.3

בגין הכשרות משטרתיות הניתנות במהלך קורס הקצינים ו/או להנחיות המל"ג, בכפוף ו

הכשרות קודמות ו/או לימודים עיוניים שנלמדו במסגרת קורסים בהתאם לפיקוח אקדמי של 

 המוסד שיזכה ועל פי קריטריונים אקדמיים מקובלים. 

, שינויים בנושאי הקורסים ו/או בתוכנית ה הזכות להציעי התואר תהיה למשטרבמהלך לימוד 3.3

הלימודים, כתוצאה מהפקת לקחים ובהתאם לצרכים הייחודיים של מ"י ובלבד שהשינויים 

 עומדים בקריטריונים אקדמיים מקובלים.

 

לוח זמנים של תוכנית הלימודים במסלול לתואר ראשון בתוכנית  .7
 המשטרתית 

, כל שבועות 20 -כ הקצינים ויסתיימו עם סיום הקורס שמשכולימודים יחלו טרום קורס ה 7.1

יתכנו שינויים במשך הקורס בגין אילוצים ארגוניים(, לפי עוד לא נפגע היקף התואר )

 :)הכל בכפוף לאישור המל"ג( הפירוט הבא

מועד תחילה  מס' נקודות זכות ימי הלימוד שלב
משוער ומשך 

 הלימודים

משך 
 בשבועות0חודשים

מכינה )תוך לימודי  א.
 פטור מתפקיד(

 -היקף הלימודים   מכינה
בהתאם 

לאישורים שניתנו 
 למוסד

 -סמסטר ראשון  ב.
יום שישי ועוד יום 

אחד במהלך 
 השבוע

 תוך כדי תפקיד
בכפוף לאישור 

המל"ג ללימודים 
 בזמן חלקי

בהתאם להצעת 
 המציע

חודשים  13עד 
פתיחת  טרם

 הקק"צ 

 3-במשך כ
 חודשים

סמסטר שני,   ג.
סמסטר שלישי, 

 -סמסטר רביעי 
שבוע לימודים 

ו'( תוך -מלא )א'
פטור ממילוי 

 תפקיד

בהתאם להצעת 
 המציע

לאחר סיום 
 סמסטר ראשון  

 18-במשך כ
 חודשים 
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בכפוף לאישור 
המל"ג ללימודים 

 בזמן חלקי

 קורס קצינים .ד

 

 
 

 

 נ"ז מקסימוםעד 
שניתן להכיר בהם 

בגין הכשרות 
בקורסים 
 ,משטרתיים

מותנה בפיקוח 
 אקדמי של המציע
ובכפוף לאישור 

"ג לפטור המל
מלימודים שאינם 

 אקדמיים

הכשרה במסגרת 
 גנט משטרתי 

 

נקודות זכות   120 סה"כ שלבים ב' עד ד'
המתחייבות 

לקבלת תואר 
 בוגר

  

 

של מבלי פגיעה בתכונית האקדמית רשאית לדרוש התאמות בלוח הזמנים  המשטרה 7.2

 הלימודים  המוצעת, בהתאם לצרכיה ובתאום עם המוסד האקדמי. תוכנית

 המועדים לפתיחת לימודי כל אחד מהסמסטרים והמכינה, שעות הלימודים ושינויים    7.3

 בתכנים )באם יעלה הצורך( יתואמו בין המשטרה לבין הזוכה.

המשטרה רשאית לתכנן מסלולי לימודים נוספים עם לו"ז השונה מזה המוצע בטבלה  7.4

 לעיל, בהתאם לצורכי המשטרה ובתאום עם המוסד האקדמי ודרישות המל"ג.

   

מוסד לימוד לתואר ראשון שקיימות ב תוכניותלימודים לתואר ראשון במסגרת  .8

 (תהמשטרתידים הלימו תוכנית)שאינן במסגרת האקדמי ופתוחות לקהל הרחב 

מוסד בלימודים קיימות  תוכניותהמוסד האקדמי יאפשר שילוב של שוטרים וקצינים ב 1.1

 . הפתוחות לקהל הרחבהאקדמי 

בלימודים קודמים ובכפוף לאישור המל"ג  ועפ"י נהליהאפשר המוסד האקדמי יכיר במידת  1.2

לצורך צבירת נקודות הזכות של התואר )למשל בגין הכשרות משטרתיות הניתנות במהלך 

קורס הקצינים ו/או הכשרות קודמות ו/או לימודים עיוניים שנלמדו במסגרת קורסים( וזאת 

 בהתאם לפיקוח אקדמי של המוסד שיזכה ועל פי קריטריונים אקדמיים מקובלים. 

הלימודים במסלולים הנלמדים זה מכבר  תוכניותאפשרות להתערב בלמשטרה לא תהיה  1.3

 במוסד הזוכה.

 

          לימודי אנגלית .9

 .לרמת הפטור הנדרשתעד להגעת הסטודנט המוסד האקדמי יאפשר לימודי אנגלית  1.1

, בכפוף לאישור המל"ג משטרתית, יתקיימו בכיתה נפרדת תוכניתלימודי האנגלית ב 1.2

 .לאוכלוסיה מוגדרת
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קיימת לימודים  תוכניתמסגרת לימודי תואר ראשון באנגלית בסטודנטים אשר לומדים  1.3

 ישולבו בכיתות ללימודי אנגלית של המוסד האקדמי.פתוחה לקהל הרחב, ה

משטרת ישראל רשאית לצרף ללימודי האנגלית בכיתה הייחודית עבור לימודי המשטרה, גם  1.3

 הפתוחה לקהל הרחב.קיימת לימודים  תוכניתסטודנט אשר לומד ב

בכפוף לאישור המל"ג  ,במתקן משטרתי לחילופין אומוסד האקדמי לימודי האנגלית יתקיימו ב 1.3

עפ"י בחירת המשטרה ובהתאם לפיקוח האקדמי הנדרש. בנוגע ללימודים מחוץ לקמפוס, 

 לימודים במתקן משטרתי, כאמור, יהיו ללא תוספת עלות.

ת ס' השוטרים בכיתמ .ללא עלות נוספת ור באנגליתשיעורי תגבהאקדמי יאפשר מתן  המוסד 1.3

 בכל רמה של לימודי אנגלית. 15לא יעלה על המשטרתית,  תוכניתלימוד אנגלית ב

מסך הלומדים(  5%המשטרה רשאית להחליט כי לימודי האנגלית של מס' שוטרים )עד  1.3

יתקיימו עוד בטרם יחלו את לימודיהם האקדמיים במוסד הזוכה. במקרה זה רשאית 

המשטרה לפנות ללימוד אנגלית על ידי מוסד לימודים אחר )שאינו המוסד הזוכה( או באופן 

 מקוון בהתאם להחלטת המל"ג.

 לימודים )משטרתית ו/או קיימת תוכניתהאקדמיים בכל  ה לפני תחילת הלימודיםכחצי שנ 1.1

אשר יוצג  אמיר"םאמי"ר/, תיקבע רמת האנגלית של הלומד על פי מבחן (הפתוחה לקהל הרחב

  .ויהיה בתוקף

, המוסד האקדמי יפתח כיתה ללימודי אנגלית אשר בהתאם לתוצאות מבחן אמי"ר/אמיר"ם 1.1

 ויסתיימו לפני תחילת הסמסטר הראשון ללימודי התואר. אקדמית-טרוםיהיו ברמה 

 

 תנאי קבלה .01

 נושא תנאי הקבלה מצוי בסמכותו הבלעדית של המוסד האקדמי.  1..1

המוסד האקדמי ולמשטרה יכול ותהיה זכות טיעון  שלמקרים חריגים יידונו בוועדה אקדמית  2..1

  .האקדמי בלעדי של המוסדההחלטה בעניינים אלה היא באופן יודגש כי אך  ,בוועדה

 

 הפיקוח האקדמי .00

הלימודים תהיה בפיקוחו האקדמי המלא של המוסד הזוכה, לרבות סדרי עריכת  תוכנית 11.1

הבחינות ודרכים אחרות להערכת ההישגים הלימודים וסדרי העבודה, כולל עבודות 

 סמינריוניות. 

מרוכז את החלטותיו לגבי המוסד האקדמי יציג בפני גורמי המשטרה/מחלקת החינוך באופן  11.2

  חודשים לפני פתיחת הלימודים. 3קבלת מועמדים ומעמדם עד 

 

 אפיון כיתות הלימוד .01

 הזוכה יעמיד כיתות מתאימות להיקף המשתתפים בתוכנית הלימודים.  12.1

הזוכה נדרש להעמיד את כל התשתיות הנדרשות לצורך מתן שירותים וקיום הלימודים  12.2

 ילה.האקדמיים בצורה מקצועית ויע

הלימודים, קיום כיתות הלימוד יהיו ממוזגות ומאובזרות בכל האמצעים הנדרשים לצורך  12.3

 כולל חיבורי חשמל למחשבים נישאים ורשת אינטרנט אלחוטית מהירה.  
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 סגל אקדמי .01

 מרצים .13.1

 כל ההחלטות בעניין הסגל האקדמי הנן בסמכות המוסד האקדמי. .13.1.1

כאשר הלימודים יתקיימו במתקן משטרתי, המרצים יהיו אך ורק כאלה,  .13.1.2

 מטעם משטרת ישראל.שקיבלו אישור בטחוני מראש 

סגל ההוראה יקיים שעות קבלה ספציפיות לשוטרים בשעות נפרדות  .13.1.3

 מסטודנטים אחרים.

מרצה רלוונטי לקורס שילוב  תוכל להציע תבקשמחלקת החינוך במשטרה,  .13.1.4

ו מסגל ההוראה של המוסד הזוכה והוא ממוסד אקדמי מבוקש, גם אם אינ

 ההחלטה בעניין זה, תהא בידי המוסד האקדמי. אחר המוכר ע"י המל"ג.

 לבקש החלפה של המרצה. ,מ"י תהיה רשאית במקרה של חוסר שביעות רצון .13.1.5

יובהר כי כל החלטה בעניין הנוגע להעסקת מרצה או החלפתו תהיה  

 בסמכותו הבלעדית של המוסד האקדמי.  

  רכז אקדמי .13.2

 המוסד האקדמי יעמיד לטובת הפרויקט והעבודה הנדרשת מול המשטרה .13.2.1

 , רכז אקדמי מטעמו העונה לדרישות הבאות:לאורך כל תקופת ההתקשרות

 חבר סגל בעל מעמד בכיר. .13.2.1.1

 תואר ד"ר לפחות.בעל  .13.2.1.2

  בעל ניסיון מוכח בפיתוח תוכניות לימוד אקדמיות. .13.2.1.3

 בעל יחסי אנוש טובים וגישה שירותית.  .13.2.1.4

את כלל הלימודים ולטפל בכל הסוגיות  ללוותבסמכות הרכז האקדמי  .13.2.2

הקשורות בתוכניות תוך תיאום מלא עם משטרת ישראל בכל פרקי הלימוד 

תוכנית תיאום , טיפול בחריגים, לרבות: פתיחת כיתה באנגלית, תנאי קבלה

בהכרה אקדמית של נקודות זכות מנהלתי אדמיניסטרטיבי הלימודים, טיפול 

הכרה בקורסים שנלמדו טיפול מנהלתי בקודמות מלימודים קודמים, 

במסגרת ההכשרות המשטרתיות, וכל דבר שיקבע בתיאום הציפיות בין 

 המוסד האקדמי ומ"י.

ה בדבר הזכיה במכרז, ימסור הזוכה את פרטי שבעה ימים ממועד קבלת הודע .13.2.3

סמכים התומכים והמוכיחים כי הוא עומד הרכז האקדמי מטעמו וימציא מ

 לעיל.  13.2.1סעיף בדרישות 

מ"י תהיה רשאית, במקרה של חוסר שביעות רצון, לבקש החלפה של הרכז  .13.2.4

יובהר כי כל החלטה בעניין הנוגע להעסקת הרכז האקדמי או  .האקדמי

 החלפתו תהיה  בסמכותו הבלעדית של המוסד האקדמי.  
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 מזכיר אקדמי .13.3

המוסד האקדמי ימנה מטעמו מזכיר אקדמי, שיהיה אחראי לניהול התוכנית  .13.3.1

 במלואה באמצעות כוח אדם המתאים לדרישות הבאות ולמספר

 הסטודנטים.

 .שנים לפחות כמזכיר חוג אקדמי 3בעל ניסיון של  אחראי יהיה ה .13.3.2

המזכיר ירכז אך ורק את הטיפול בתוכנית המשטרה, יהיה בקשר רציף עם  .13.3.3

גורמי המשטרה, וייתן טיפול ללא דיחוי לכל נושא שיידרש ושקשור למסלול 

לרבות סוגיות הקשורות  -האקדמי של שוטרים במסגרת המוסד הזוכה 

וביחידה ללימודי אנגלית, בהלנת הלומדים  בלימודים במסגרת המכינה

 במעונות הסטודנטים ובכלכלה שלהם במתחמי האונ'.

המזכיר יהיה זמין טלפונית לגורמי המשטרה לרבות לסגל ההדרכה ובמקרים   .13.3.4

 נדרשים גם לסטודנטים. 

מ"י תהיה רשאית במקרה של חוסר שביעות רצון לבקש החלפה של המזכיר  .13.3.5

 האקדמי.

 

 ומעקבועדת היגוי  .64

וגורמי  , רקטור המוסדתוקם ועדת היגוי ומעקב בה ייטלו חלק הרכז האקדמי .14.1

 המשטרה. הוועדה   תתכנס על פי הנדרש ועל פי בקשה של אחד הצדדים.

 תפקידי הועדה:  .14.2

 מעקב שוטף אחרי התוכנית  .14.2.1

 בקרה על רמת ההוראה ואיכותה.   .14.2.2

 קבלת דיווח בנוגע לקבלה של תלמידים חריגים. .14.2.3

 

 לרבות ועדת משמעת אוניברסיטאית –משמעת  .61

על המוסד הזוכה לעדכן באופן מיידי את נציג המשטרה של התוכנית, בכל אירוע  .15.1

משמעתי אשר יש בו חשש למעורבות שוטרים ואשר מתקיים במתקני המוסד, לרבות 

 בשטחי מעונות הסטודנטים, חניה וכדומה.

יש להודיע על כך ללא בכל מקרה שבו שוטר נדרש לוועדת משמעת אוניברסיטאית,  .15.2

 דיחוי לנציג התוכנית מטעם המשטרה.

יש לדאוג שוועדת המשמעת תדון בעניינו בהתאם לתקנון המשמעת של המוסד.על  .15.3

הוועדה להעביר לנציג התוכנית במשטרה, באופן מיידי, מכתב רשמי מטעמה המפרט 

 את גזר הדין ובנוסף את פרוטוקול הוועדה.
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 ימי עיון משותפים .61

משותפים אשר יהיו למשטרה ולמוסד  כשני ימי עיוןך התוכנית יתקיימו במהל .16.1

 האקדמי הזוכה. 

 שעות אקדמיות.  5עד  2במסגרת ימי העיון יועברו הרצאות בהיקף של  .16.2

 נושא  ימי  העיון יהיו בהיבט משטרתי/בטחוני שייקבע ע"י ועדת ההיגוי והמעקב. .16.3

 יום זה יתקיים בקמפוס המוסד האקדמי הזוכה. .16.4

 ביום העיון ייטלו חלק ממרצי המוסד ואנשי משטרה ומי מטעמה כפי שיוסכם. .16.5

ימי העיון בסעיף זה, יתומחרו בטופס הצעת המחיר עפ"י שעות הרצאה אקדמית  .16.6

 דקות. 41כפי שיוזמנו, כאשר משך שעת ההרצאה כאמור, הנו 

 

 חניה .67

עים הזוכה יעמיד לרשות המשטרה, בכל תקופת ההתקשרות, אישורי כניסה קבו .17.1

כלי הרכב של האחראים על תוכנית הלימודים מטעם המשטרה  18-לחניה, עבור כ

 החניה הנ"ל אינה כרוכה בתוספת עלות. –ולקצינים בכירים 

מקומות חניה עבור הסטודנטים הלומדים מטעם המשטרה, ללא  38הזוכה יקצה  .17.2

 תמורה נוספת מעבר למוצע בטופס הצעת המחיר.

 

 עמדת עבודה .61

 יקצה חדר עבור מנהל התוכנית מטעם המשטרה/מפקד, אשר ישמש לצורך מפגשיהמוסד הזוכה 

קבלת קהל של הלומדים ולצורך מנהלה של קבוצת הלומדים. על החדר להיות מצויד בכיסא, 

  בשולחן ובמחשב עם חיבור לאינטרנט.

 

 ספרייה .61

 המוסד האקדמי הזוכה יאפשר לסטודנטים ולסגל, גישה לספריות השונות ולכלל .19.1

 השירותים הניתנים בהן, כמקובל, לכל תלמיד מן המניין.

המוסד האקדמי הזוכה יאפשר לשוטרים שאינם מן המניין גישה מקוונת לספריה של  .19.2

המוסד האקדמי מהמכללה הלאומית לשוטרים בבית שמש או מכל מתקן משטרתי 

 ית.שיקבע ע"י מ"י, בכל אמצעי שיראה לנכון, גם במידה ונדרשת הקמת תשתית פיז

הקמת התשתית הפיזית תהיה באחריות המוסד האקדמי. אספקת המחשבים תהיה  .19.1

 באחריות מ"י.
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 הבטחת איכות ./2

בעת הגשת ההצעה, יציג המוסד את האישורים של המל"ג הנוגעים לאישור תוכנית  .28.1

 .B.Aהלימודים המתבקשת במסמך זה כך שתוכר כתואר ישראלי מלא לתואר 

הרכז האקדמי לוודא, התאמת התכנים המועברים  במהלך ההתקשרות, באחריות .28.2

לתוכנית הלימוד שאושרה, עמידה בלוחות זמנים של תוכניות הלימודים, מעקב אחר 

 הישגי החניכים ועוד.

בסיום כל סמסטר, יופץ משוב משטרתי בקרב התלמידים, לגבי מקצועיות המרצים,  .28.3

  רמת העניין ורמת הרלוונטיות של חומר הלימוד.

 

 הענקת תאריםטקס  .26

בסוף כל מסלול לימודים, ייערך טקס לחלוקת תארים מרכזי לכל הזכאים. בנוסף,  .21.1

במידת הצורך, יתקיים טקס קטן יותר של חלוקת תארים לבוגרים אשר הסיווג 

 הביטחוני שלהם אינו מאפשר השתתפות בטקס המרכזי. הטקס הקטן יתקיים בזמן

 ובמקום שונה מאשר בטקס המרכזי.

לטקס יוזמנו הבוגרים, לפחות שני בני משפחה/מלווים, מפכ"ל, סגל פיקוד בכיר של  .21.2

 משטרת ישראל ונציגי התוכנית מטעם המשטרה.

 מועד הטקס יקבע בשיתוף המשטרה בתאום מול לשכת מפכ"ל המשטרה. .21.3

במתקן מתאים הפקת הטקס וניהולו יתקיימו בחסות ובאחריות המוסד הזוכה  .21.4

מטעמו. לרבות ניהול לוגיסטי של האירוע , ארגון הבמה )הקצאת שושנת דגלים על 

 הבמה, הקרנת מצגת וכדומה(

 בהתאם לאילוצים המשטרה תהיה רשאית לבקש לקיים את הטקס במתקן משטרתי. .21.5

  –תחומי אחריות של המוסד הזוכה לקראת הטקס  .21.6

ה ודרישות אבטחה של לתאם את כל סידורי אבטחה מול גורמי המשטר .21.6.1

 המפכ"ל. 

 מקומות חניה שמורים לטובת המפכ"ל, סגל הפיקוד ונכים. 38להקצות  .21.6.2

 לדאוג לסדרנים ביום האירוע לצורך הכוונת האורחים וכלי רכב. .21.6.3

לבוגרים, לבני משפחותיהם , לפיקוד  -להנפיק הזמנות מודפסות לטקס  .21.6.4

 המשטרה.

 פריסת כיבוד קל להתכנסות המוזמנים. .21.6.5

 



 08מתוך  78עמוד 

 

 61.2.2/61מהדורה ב'  –עבור משטרת ישראל  לימודים אקדמיים  - 6102/61מכרז מספר 

 נספח א' 

 תוכנית הלימודים של קק"ץ

 דוגמא א' –מקבצי הלימוד הדרושים         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הערות  נ"ז שם המקבץ

כולל הכרה של  בכמה שיותר   48 שיטור ואכיפת חוק

נ"ז לפחות(  28 -נקודות זכות )ב

בגין לימודים בקק"צ ו/או 

 בלימודי משטרה קודמים

  29 קרימינולוגיה

 

 

 

 

 

 25 משפטים

 מדע המדינה וניהול 26

 128 סה"כ
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 :להלן פירוט תוכניות המקבצים )דוגמא א'(

 

 מקבץ שיטור ואכיפת חוק
 ניהול מערכת אכיפת החוק 

 מבוא לפסיכולוגיה ארגונית 
 משטרה ותקשורת 

 מרכז מול פריפריה: דמוגרפיה פוליטית בישראל 
 מבוא לתולדות המשטרה בחברות דמוקרטיות: המקרה הישראלי 

 שיטות מחקר
 אסטרטגיות שיטור

 בטחון לאומי, מודיעין, משפט ואתיקה

 

 
 מקבץ קרימינולוגיה

 מבוא לקרימינולוגיה 
 מבוא לסוציולוגיה 

 מבוא לתורת הענישה )פנולוגיה( 
 מבוא לפסיכופתולוגיה
 פשיעה מאורגנת וטרור

 דפוסי עבריינות בחברות שסועות: המקרה הישראלי 
 התמכרויות

 ויקטימולגיה
 

 :מקבץ משפטים
 מבוא למשפט וחוקה בישראל 

 משפט ציבורי 
 דיני ראיות 

 סדר דין פלילי 
 דיני עונשין 

 פשיעה כלכלית
 מדיניות מוסר בישראל 

 
 מקבץ מדע המדינה וניהול:

 מבוא למנהל ציבורי
 מבוא לשירותי אנוש 

 משטר מדינת ישראל 
 מנהיגות ורטוריקה 

 מבוא לכלכלה ללא כלכלנים 
 מדיניות הביטחון של ישראל

 סמינר תורת המודיעין 
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 דוגמא ב' –מקבצי הלימוד הדרושים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 :   דוגמא ב' –המקבצים  להלן פירוט תוכניות

   

 קורסי מקבץ שיטור ואכיפת חוק
 
 . מבוא למשטרה וחברה בחברות דמוקרטיות1
 
 . מבוא לתולדות המשטרה בישראל2
 
 . עבודת צוות3
 
 . תקשורת המונים ומשטרה בישראל 4
 
 . מרכז מול פריפריה: דמוגרפיה פוליטית בישראל 5
 
 דמוקרטיות )סמינריון(. שיטות ענישה וחלופות מאסר בחברות 6
 
 . אכיפת חוק בחברות שסועות )סמינריון(7
 
 

 קורסי מקבץ קרימינולוגיה
 
 . מבוא לקרימינולוגיה1
 
 . מבוא לסוציולוגיה2
 
 . פסיכופתולוגיה3
 
 . ויקטימולוגיה 4

 הערות  נ"ז שם המקבץ

 -כולל הכרה של בכמה שיותר נקודות זכות )ב  48 שיטור ואכיפת חוק

נ"ז לפחות( בגין לימודים בקק"צ ו/או  28

 בלימודי משטרה קודמים

  10 קרימינולוגיה

 

 

 

 

 

   2 ערבית )לימודי חובה(  

  משפטים

 מדע המדינה וניהול 68

 כללי

 128 סה"כ
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 . תורת העונש 5
 
 . התנהגות מינית מסתכנת )סמינריון(    6
 
 . אלימות במשפחה )סמינריון( 7

 

 

 קורסי מקבץ משפטים 
 
 . יסודות המשפט בישראל1
 
 . דיני ראיות2
 
 . סדר דין פלילי3
 
 . דיני עונשין4
 
 . מחלות נפש ואחריות פלילית )סמינריון(5
 
 . פשעי מחשב )סמינריון(6
 
 . המצב המשפטי בשטחים המוחזקים על ידי ישראל )סמינריון(7

 
 

 קורסי מקבץ מדע המדינה וניהול
 
 במנהל ציבורי. יסודות 1
 
 מבוא לשירותי אנוש . 2
 
 . מיומנויות ניהול3
 
 משטר מדינת ישראל . 4
 
 . מנהיגות ורטוריקה5
 
 . מקומה של המשטרה ברשות המבצעת6
 
 . מבוא לכלכלה ללא כלכלנים7
 
 . טרור ופוליטיקה )סמינריון(0
 

 
 קורסי מקבץ כללי

 
 . מבוא למזרח תיכון ואסלאם1
 
 כמותיות ואיכותיות. שיטות מחקר 2
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 פרק ה'
 

 1/02/67מפרט 
 

לימודי תואר שני לשוטרי 
 משטרת ישראל
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 כללי .0

 
תהליך האקדמיזציה במ"י, בעיקרו, הינו שילוב של ההשכלה האקדמית במסגרת  1.1

 ההכשרות במשטרה.

שילוב בין הכשרה משטרתית להשכלה אקדמית הוא הכרחי וחיוני לתפקוד נכון ומיטבי  1.2

 שוטרים בכלל וקצינים בפרט.של 

חטיבת ההדרכה, מעוניינת להתקשר עם מוסד אקדמי לצורך לימודים  -משטרת ישראל 1.3

 אקדמיים לתואר שני מלא בשני מסלולים אפשריים:

לאנשי משטרה ולחניכי  תבמסגרת של תוכנית לימודים המיועד – מסלול מיוחד 1.3.1

קורס פיקוד ומטה ייעודי כחלק מהכשרתם כמפקדים בארגון )להלן: "הקורס" ו/או 

התכנית תתקיים בכפוף לאישור המל"ג על קיום לימודים  "קורס הפו"מ"(.

 לאכולוסיה מוגדרת.

במסגרת תוכניות לימוד קיימות במוסד האקדמי הפתוחות לקהל  - מסלול לימודים 1.3.2

מדובר באנשי משטרה  –יית היעד תיקבע בהתאם לצורכי המשטרה הרחב. אוכלוס

אשר תוכנית הלימודים המשטרתית אינה מתאימה עבורם מבחינת תכנים ומתכונת 

 לימודים.

ההתקשרות הינה לכל תהליך הלימודים, החל מלימודי השלמה נדרשים, ועד לסיום  1.3.3

 התואר.

 ם בבית שמש.קורס הפו"מ המשטרתי מתקיים במכללה הלאומית לשוטרי 1.3.4

 

 מאפייני ההתקשרות הנדרשים .1

 תוכנית לימודים משטרתית 2.1

לפני קורס הפו"מ ובמהלכו ישולבו לימודים אקדמיים במסלול של תואר שני  2.1.1

 המאושר למוסד על ידי המל"ג.

מסגרת הלימודים הנדרשת בתוכנית המשטרתית הינה פתיחת כיתה נפרדת עבור  2.1.2

 על קיום לימודים לאוכלוסיה מוגדרת.  המשטרה בכפוף לאישור המל"ג

הלימודים לתואר השני יחלו כשישה חודשים טרם פתיחת קורס הפו"מ )כולל  2.1.3

 לימודי השלמה למי שנדרש( ויסתיימו בתום הקורס הנמשך כשישה חודשים.

החלק המרכזי של הקורסים שיילמדו במסגרת לימודי התואר, יתקיים בקמפוס  2.1.4

להיערך לקיים חלק מהקורסים האקדמיים ו/או המוסד האקדמי הזוכה אך יש 

ההרצאות במכללה הלאומית לשוטרים הסמוכה לבית שמש, בכפוף לאישור המל"ג 

על לימודים מחוץ לקמפוס הלימודים יתקיימו לאורך השנה הקלנדרית, ללא תלות 

במועדים של הסמסטרים הסטנדרטים, לכן נדרשת מהמוסד האקדמי גמישות 

הלימודים יתקיימו בכל מקרה, . כולל לימודים בסמסטר קיץ בנוגע ללוח זמנים,

 .ללא פגיעה בהיקף הלימודים שאושר למוסד
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משטרת ישראל תהיה זכאית להכניס לתוכנית שוטרים וקצינים מטעמה  2.1.5

בתנאי שיעמדו בתנאי , ועל פי החלטתה, גם אם אינם חניכי קורס הפו"ם

 .הקבלה של המוסד

 

 תוכניות לימוד קיימות במוסד האקדמי הפתוחות לקהל הרחבתוכנית לימודים במסגרת  2.2

 תלמידים ישולבו בתוכניות לימוד קיימות הפתוחות לקהל הרחב במוסד האקדמי. 2.2.1

 הלימודים יתקיימו על פי לוחות זמנים שיקבעו ע"י המוסד האקדמי. 2.2.2

בכל תכנית ובכל והמרצים למשטרה לא תהיה מעורבות בקביעת תכני הלימוד  2.2.3

 מקרה.

רה תקבל תמונת מצב ומידע שוטף אודות הלומדים בתוכניות לימוד קיימות המשט 2.2.4

 במוסד האקדמי הפתוחות לקהל הרחב.

 

 במסגרת קורס פו"ם -תוכנית לימודים אקדמיים, משטרתית  .1

קצינים לערך,  45קורס הפו"ם המשטרתי מתקיים במכללה הלאומית לשוטרים וכולל  3.1

 אשר מתחלקים לשתי קבוצות: 

ילמדו לתואר שני במסגרת המוסד האקדמי הזוכה ויסיימו את  חניכים אשר 3.1.1

 לימודיהם עד לסוף הקורס.

חניכים בעלי תואר שני, אשר במהלך קורס הפו"ם ילמדו קורסים אקדמיים  מטעם  3.1.2

 המוסד הזוכה.

 התואר שיתקבל בסיום הלימודים יהיה תואר מוסמך של המוסד האקדמי.  3.1.3

 התוכנית תכלול בין היתר: 3.1.4

תוכן משטרתיים קלאסיים כפי שיוצע ע"י המוסד האקדמי בתאום תחומי  3.1.4.1

 עם משטרת ישראל.

 48%בהיקף של  -קורסי קרימינולוגיה או לימודי מינהל ומדיניות ציבורית  3.1.4.2

 מהתואר.

 קורסי ניהול. 3.1.4.3

 קורסי התמודדות עם מצבי חירום. 3.1.4.4

 על התוכנית לעמוד בדרישות מחייבות של משטרת ישראל בעניין ישימות לשכר  3.1.5
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 פריסת לימודים ולוח זמנים בתוכנית המשטרתית  .4

 תוכנית לימודים עבור מועמדי קורס פו"ם חסרי תואר שני    – 1מסלול  .4.1

 

  

 מספר לומדים משך ומועד משוער שלב

לימודי השלמה לחניכים  א.

חסרי תואר שני, טרם 

תחילת הקורס בכפוף 

לאישורים שניתנו למוסד 

 על ידי המל"ג

 חניכים  18-28-כ למשך כחודש.

לימודים תוך  -סמסטר א'  ב.

פטור מתפקיד לחסרי 

טרם תחילת  –תואר שני 

 הקורס  

 חניכים 18-28-כ חודשים  6  -כ 

לימודים  -סמסטר ב'  ג. 

במהלך הקורס בהיקף של 

נ"ז אשר יילמדו  12

 במתקן משטרתי 

 חניכים 45-כ חודשים   6  -כ

 משך לימודי תואר  

מוסמך לא יעלה על 

 חודשים. 12

 

 

לימודים משטרתית עבור אנשי משטרה, אשר תכלול שני ימי לימודים  תוכנית – 2מסלול  .4.2

 )יום אחד באמצע השבוע + יום שישי(, ותתנהל תוך כדי מילוי תפקידם. 

הלימודים יתחילו כשנה לפני המועד הנדרש לצורך זכאות ואשר ייקבע על ידי  .4.2.1

   המשטרה.

על פי  -במידת האפשר, יתקיימו הלימודים או חלק מהם גם במתקן משטרתי  .4.2.2

בנוגע  שיקול דעת משותף למוסד האקדמי ולמשטרה ובכפוף לאישור המל"ג

 ללימודים מחוץ לקמפוס.

 הזכאות לתואר השני תינתן במקסימום עד חודש לפני המועד הנדרש  .4.2.3

  חודשים. 12משך הלימודים לא יעלה על  .4.2.4

רשאית לדרוש התאמות בלוח הזמנים של תוכנית הלימודים המשטרתית  המשטרה תהיה .4.3

 המוצעת בהתאם לצרכיה ובתאום עם המוסד האקדמי. 

המועדים לפתיחת הקורס, שעות לימודים יתואמו בין המשטרה לבין המוסד האקדמי  .4.4

  הזוכה.

 במקביל. 2ומסלול  1המשטרה תהיה זכאית לפתוח כיתות לימוד על פי מסלול  .4.5

 מקרה, הלימודים יתקיימו ללא פגיעה בהיקף הלימודים שאושר למוסד.בכל  .4.6
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לימודים לתואר שני במסגרת תוכניות לימוד קיימות במוסד האקדמי הפתוחות  .5
 לקהל הרחב )שאינן במסגרת תוכנית הלימודים המשטרתית( 

המוסד האקדמי יאפשר שילוב של שוטרים וקצינים בתוכניות לימוד קיימות במוסד  .5.1

 הפתוחות לקהל הרחב. האקדמי

למשטרה לא תהיה אפשרות להתערב בתוכניות הלימודים במסלולים הקיימים במוסד  .5.2

 האקדמי הזוכה.

 הלימודים יתקיימו בקמפוס של המוסד הזוכה. .5.3

אוכלוסית הלומדים לתואר שני בתוכניות לימוד קיימות במוסד האקדמי הפתוחות לקהל  .5.4

 אנשי משטרה.הרחב, תיקבע בהתאם לצורכי המשטרה עבור 

שילובם באחת מתוכניות הלימוד הקיימות במוסד האקדמי הפתוחות לקהל הרחב, יכלול  .5.5

לימודי השלמה, במידה ויידרש, עפ"י החלטת המוסד הזוכה ועפ"י קריטריונים אקדמיים 

 מקובלים. 

 

פיקוח וליווי אקדמי של הלומדים )בתוכניות משטרתיות ובתוכנית לימודים  .6
 הרחב( קיימת הפתוחה לקהל

תוכנית הלימודים תהיה בפיקוחו האקדמי המלא של הספק, לרבות סדרי עריכת הבחינות  .6.1

 ודרכים אחרות להערכת ההישגים הלימודים וסדרי העבודה, כולל עבודות סמינריוניות.

הספק יציג בפני גורמי המשטרה/נציג מחלקת חינוך באופן מרוכז את החלטותיו לגבי  .6.2

 ומעמדם עד חודש לפני פתיחת הלימודים.קבלה/אי קבלה של מועמדים 

הספק יפרט בפני גורמי המשטרה/נציג מחלקת חינוך את החלטותיו ושיקוליו לגבי  .6.3

 הפסקת לימודים של איש משטרה מכל סיבה.

המוסד האקדמי ילווה את הלומדים במשך כל תקופת הלימודים ויעביר תמונת מצב  .6.4

 .עדכנית בנוגע להישגים וסוגיות אקדמיות אחרות

 

 תנאי קבלה .7

 בסמכותו הבלעדית של המוסד האקדמי.  איהתנאי הקבלה קביעת  .7.1

המוסד האקדמי ולמשטרה יכול ותהיה זכות  שלמקרים חריגים יידונו בוועדה אקדמית  .7.2

 .האקדמי ההחלטה בעניינים אלה היא באופן בלעדי של המוסדיודגש כי טיעו בוועדה אך 

 

 חניה .8

הזוכה יעמיד לרשות המשטרה, בכל תקופת ההתקשרות, אישורי כניסה קבועים לחניה,  .0.1

כלי הרכב של האחראים על תוכנית הלימודים מטעם המשטרה ולקצינים  5-עבור כ

 החניה הנ"ל אינה כרוכה בתוספת עלות. –בכירים 

תמורה מקומות חניה עבור הסטודנטים הלומדים מטעם המשטרה, ללא  28הזוכה יקצה  .0.2

 נוספת מעבר למוצע בטופס הצעת המחיר.



 08מתוך  79עמוד 

 

 61.2.2/61מהדורה ב'  –עבור משטרת ישראל  לימודים אקדמיים  - 6102/61מכרז מספר 

הנושאים שלהלן נדרשים בין היתר לתוכנית הלימודים לתואר שני, בהתאם  .9
 :לדרישות המפורטות בפרק ד'

 אפיון כיתות הלימוד. .9.1

 סגל אקדמי הכולל מרצים, רכז אקדמי ומזכיר אקדמי. .9.2

 ועדת היגוי ומעקב .9.3

 משמעת ולרבות ועדת משמעת אוניברסיטאית .9.4

 עיון משותפים ימי .9.5

 עמדת עבודה .9.6

 ספרייה .9.7

 הבטחת איכות .9.0
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 61.2.2/61מהדורה ב'  –עבור משטרת ישראל  לימודים אקדמיים  - 6102/61מכרז מספר 

 דוגמא   -תוכנית הלימודים המשטרתית 

 

 :רשימת קורסים הנלמדים במוסד האקדמי

 מבוא לקרימינולוגיה

 גיאופוליטיקה

 מבוא לשיטות מחקר

 סוגיות יסוד בקרימינולוגיה

 תיאוריות קרימינולוגיות מתקדמות

 מחקר איכותני

 מחקר כמותני

 ניהול בסקטור הציבורי שיטות

 שיטור ואכיפה בחברה רב תרבותית ואמון הציבור

 ניהול הון אנושי בארגונים

 נפגעי עבירה בהליך הפלילי

 

 רשימת קורסים הנלמדים במכללה הלאומית לשוטרים בבית שמש במסגרת קורס פו"מ:

 ניהול יחסי קהילה ומשטרה

 תכנון אסטרטגי

 מבוא לקבלת החלטות

 בראי חירום: אתגרים ופתרונות השלטון המקומי

 

 


